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LYHYET PERUSTELUT

Koska EU:n tuomioistuinta on yhä useammin pyydetty – ja pyydetään edelleen –
ratkaisemaan etenkin asetukseen (EY) N:o 261/2004 liittyviä oikeudellisia epäselvyyksiä, 
asetuksen pikainen tarkistaminen vaikuttaa tarpeelliselta. Tässä yhteydessä olisi varmistettava 
matkustajien ja lentoliikenteen harjoittajien etujen oikeudenmukainen tasapaino. Tarkistuksen 
tavoitteena olisi kuitenkin oltava myös, että lentoyhtiöt pyrkivät parantamaan palveluaan ja 
toimintamallejaan. 

Jotta sääntöjä yksinkertaistetaan etenkin eurooppalaisten kuluttajien kannalta, jotka ovat 
viivästyneiden tai peruutettujen lentojen matkustajia, olisi yksittäisten lainsäädännön osien 
selventämisen lisäksi yksinkertaistettava tekstiä ja parannettava sen ymmärrettävyyttä ja 
luettavuutta. Tästä syystä valmistelija ehdottaa lausunnossaan, että olisi mahdollisuuksien 
mukaan vältettävä viittauksia muihin direktiiveihin tai asetuksiin ja sen sijaan muotoiltava 
nykyistä asetusta uudelleen. Tämä on asianmukaista sen vuoksi, että tässä tarkistettavissa 
asetuksissa (EY) N:o 261/2004 ja (EY) N:o 2027/97 on otettava huomioon viisi muuta 
säädöstä ja osittain viitattava niihin.
Matkustajien edun nimessä olisi kaikkien mainittujen asetusten mukaisten lomakkeiden oltava 
saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tämän olisi koskettava paitsi verkkolomakkeita 
myös itse lentoasemilla saatavilla olevia lomakkeita.

Asetus (EY) N:o 261/2004:

Oikeudet ja porrastukset:
Yksi asetukseen (EY) N:o 261/2004 liittyviä keskeisiä kysymyksiä on se, millaiset 
viivästykset synnyttävät oikeuksia ja miten ne olisi porrastettava. Tässä suhteessa valmistelija 
on lausunnossaan noudattanut EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Lisäksi hän ehdottaa 
selvyyden vuoksi porrastusta vain kahteen luokkaan, 3 500 kilometriä pidempiin ja sitä 
lyhyempiin matkoihin. Ensimmäiseen, 3 500 kilometrin pituisten ja sitä lyhyempien lentojen 
ja EU:n sisäisten lentojen luokkaan sisällytetään nimenomaisesti myös EU:n merentakaiset 
departementit. Sen osalta enimmäisvahingonkorvauksen olisi voitava olla 250 euroa lentoa 
kohden, jos viivästys on vähintään 3 tuntia. Toiseen luokkaan sisältyvät yli 3 500 kilometrin 
pituiset lennot. Niiden osalta on mahdollista saada oikeus enintään 600 euron korvaukseen, 
jos viivästys on vähintään 5 tuntia.
Jotta niin kutsuttujen ”halpalentoyhtiöiden” taloudellinen tilanne voidaan ottaa 
asianmukaisesti huomioon, olisi oltava mahdollista rajoittaa korvaus lentolipun hintaan. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon lennon koko hinta, johon sisältyy meno- ja 
paluulento sekä kaikki sivukulut, etenkin mahdollisten lisämatkatavaroiden kustannukset. 
Mainittujen 250 ja 600 euron summien olisi näin ollen oltava enimmäisrajoja. Tällä tavoin on 
tarkoitus välttää kohtuuttomuutta. 

Korvausoikeuden olisi katettava vahinko kiinteämääräisesti. Tästä syystä lausunnon 
valmistelija on selventänyt 12 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen järjestelyä siten, että siinä ei 
enää ole mahdollista vähentää korvauksia myöhemmistä muista korvausoikeuksista. Tämän 
selvennyksen tarve johtuu EU:n tuomioistuimessa vireillä olevasta asiasta X ZR 111/12.
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Lisäksi lausunnon valmistelija ehdottaa, että odotus kenttäalueella rajoitetaan enintään 
kahteen tuntiin ja että vähintään kolmen tunnin odotus antaa oikeuden uudelleenreititykseen. 
Samalla lausunnossa ehdotetaan, että 8 ja 9 artiklan mukaista apua on annettava jo varhaisessa 
vaiheessa. 
Valmistelija katsoo lisäksi, että kun lento viivästyy tai peruuntuu lentoliikenteen harjoittajasta 
riippumattomasta syystä, lentoliikenteen harjoittajien olisi maksettava korkeintaan 150 euroa 
yöltä enintään kolmesta hotelliyöpymisestä. Komission asettama määrä vaikuttaa eräiden 
määrälentoasemien osalta liian pieneltä, varsinkin jos mahdollisen jatkolennon vuoksi on 
yövyttävä lentoaseman lähellä. 

Lausunnossa ehdotetaan lisäksi direktiivin 2013/11/EU 12 artiklan nojalla, että 
yhdenmukaisten edellytysten takaamiseksi vanhentumisajan olisi yleisesti oltava kaksi vuotta. 
Lisäksi siinä vaaditaan, että lentoliikenteen harjoittajat velvoitetaan ilmoittamaan määräajat 
selvästi.

Liitteessä 1 oleva luettelo poikkeuksellisista olosuhteista:
Lausunnossa ehdotetaan mainittujen sitovaksi katsottavien olosuhteiden järjestämistä 
uudelleen niiden tärkeysjärjestyksessä. Siinä rajoitetaan teknisten ongelmien määrää, mutta 
laajennetaan luetteloa turvallisuusriskien alalla. Lisäksi siinä ehdotetaan työmarkkinakiistojen 
osalta, että olisi tehtävä ero vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ja muiden ilmailualan 
yritysten, kuten olennaisten palveluntarjoajien, välillä. Vain jälkimmäisten työmarkkinakiistat 
muodostaisivat poikkeuksellisia olosuhteita. 

Valitusmahdollisuudet:
Matkustajien lukuisat ilmoitukset osoittavat, että heidän vaatimuksiaan ja valituksiaan ei 
käsitellä asianmukaisesti. Lentoliikenteen harjoittajat yrittävät usein ensiksi kiistää 
korvausoikeuden osittain valheellisia syitä ilmoittamalla. Tällaisia tapauksia varten olisi 
otettava käyttöön seuraamuksia. 
Täytäntöönpanon helpottamiseksi matkustajilla olisi lisäksi oltava oikeus täydellisiin tietoihin 
viivästymisen, peruuttamisen tai aikataulumuutoksen syistä. Muutoin ei saavuteta 
matkustajien oikeuksien täytäntöönpanon parantamista koskevaa tavoitetta. 

Asetus (EY) N:o 2027/97:

Koska kyseessä on EU:n asetus, olisi valuuttayksikkönä käytettävä euroa. Tämän vuoksi 
lausunnossa ehdotetaan ymmärrettävyyssyistä erityisnosto-oikeuden (SDR) poistamista 
valuuttayksikkönä. Sen sijaan ilmoitetaan pyöristetyt määrät mainittujen SDR-määrien 
tämänhetkisen arvon perusteella. 
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetusta (EY) N:o 261/2004 
sovelletaan myös niihin matkustajiin, jotka 
ovat varanneet lentomatkan osana 
pakettimatkaa. On kuitenkin syytä 
selventää, että matkustajat eivät saa 
yhdistää oikeuksia, jotka juontuvat 
erityisesti tästä asetuksesta, oikeuksiin, 
jotka perustuvat matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun 
neuvoston direktiiviin 90/314/ETY. 
Matkustajien pitäisi voida valita, minkä 
lain nojalla he esittävät vaatimuksensa, 
mutta heillä ei pitäisi olla oikeutta saada 
samasta ongelmasta korvausta molempien 
säädösten nojalla. Matkustajien ei tarvitse 
huolehtia siitä, miten lentoliikenteen 
harjoittajat ja matkanjärjestäjät jakavat 
tällaiset valitukset keskenään.

(6) Asetusta (EY) N:o 261/2004 
sovelletaan myös niihin matkustajiin, jotka 
ovat varanneet lentomatkan osana 
pakettimatkaa. On kuitenkin syytä 
selventää, että matkustajat eivät saa 
yhdistää oikeuksia, jotka juontuvat 
erityisesti tästä asetuksesta, oikeuksiin, 
jotka perustuvat matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun 
neuvoston direktiiviin 90/314/ETY, vaikka 
niitä voidaan lähtökohtaisesti vaatia 
erikseen tai samanaikaisesti. Matkustajien 
pitäisi voida valita, minkä lain nojalla he 
esittävät vaatimuksensa, mutta heillä ei 
pitäisi olla oikeutta saada samasta 
ongelmasta korvausta molempien 
säädösten nojalla. Matkustajien ei tarvitse 
huolehtia siitä, miten lentoliikenteen 
harjoittajat ja matkanjärjestäjät jakavat 
tällaiset valitukset keskenään.

Or. de

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä ei lähtökohtaisesti saa olla mahdollista, ja siksi se mainitaan eräässä artiklassa. Tässä 
asetetaan kaikki lennot samaan asemaan katsomatta siihen, ovatko ne meno- vai paluulentoja 
ja onko ne käytetty. Erityistä selvennystä ei siksi tarvita.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Olisi tehtävä selväksi, että jos 
matkustaja ei halua käyttää jotain osaa 
matkastaan, hän voi ilmoittaa siitä 
lentoliikenteen harjoittajalle jo ennen 
lennon suunniteltua lähtöaikaa eikä vasta 
jälkikäteen vain vaatiakseen takaisin 
maksettuja veroja.

Or. de

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Jos matkustaja sopimuksen 
perusteella päättää matkustaa 
myöhempänä ajankohtana, olisi 
peruuntuneeseen lentoon liittyvät 
matkakustannukset lentoasemalle ja sieltä 
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pois korvattava täysimääräisesti. Niihin 
kuuluvat julkisten liikennevälineiden 
käytöstä aiheutuvat kulut, taksikulut sekä 
lentoaseman pysäköintitalon 
pysäköintimaksut.

Or. de

Tarkistus 5

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 
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.

(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. Oikeus 600 euron suuruiseen 
korvaukseen olisi rajattava vain yli 
3 500 kilometrin pituisiin lentoihin, jotta 
voitaisiin ottaa 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.

Or. de
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Tarkistus 6

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.

Or. de

Tarkistus 7

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. de

Perustelu

Asiaa koskevassa artiklassa ei puhuta vain pienemmistä ilma-aluksista, vaan myös alle 
250 kilometrin pituisista lennoista. Jos matkustaja ”jää jumiin” lentoasemalle keskellä yötä 
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eikä hänellä ole mahdollisuutta välittömään tai uudelleenreititettyyn jatkomatkaan, hänelle 
on järjestettävä majoitus. Ei ole kuluttajan syy, että kyseessä on pieni lentokone.

Tarkistus 8

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 tai 
alueellisen lentotoiminnan yhteydessä, ei 
lähtökohtaisesti pitäisi soveltaa näihin 
matkustajaryhmiin.

Or. de

Tarkistus 9

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 lennon viivästymisen, 
peruuntumisen, lentohäiriön tai 
aikataulumuutoksen synnyttämistä 
oikeuksista, mutta heille olisi kerrottava 
asianmukaisesti myös niiden syistä heti, 
kun tiedot ovat saatavilla. Heillä olisi 
oltava tätä koskeva seuraamusten uhalla 
noudatettava oikeus. Tämä oikeus syntyy 
myös siinä tapauksessa, että matkustaja on 
hankkinut lipun unionissa toimivan 
välittäjän kautta.
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Or. de

Tarkistus 10

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 
eurooppalaisten kuluttajien edun nimessä 
saa ylittää.

Or. de

Tarkistus 11

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 kahden 
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 
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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. de

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Lentoliikenteen harjoittajien olisi 
kuuluttava vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta annetussa direktiivissä 
2013/11/EU tarkoitettujen 
riitojenratkaisumenettelyjen piiriin.

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Yhtenäisten edellytysten 
takaamiseksi tässä asetuksessa 
tarkoitettujen valitusten ja vaatimusten 
olisi vanhennuttava 2 vuoden kuluttua 
oikeuden syntymisestä eli varatun lennon 
lähtöpäivästä.
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Or. de

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Matkatavaroiden katoamista, 
vahingoittumista tai viivästymistä 
koskevien valitusten määräajat ovat niin 
lyhyitä, että lentoliikenteen harjoittajien 
olisi tarjottava matkustajille mahdollisuus 
valituksen tekemiseen jakamalla 
valituslomakkeita lentoasemalla. 
Valituksen tekoon voitaisiin käyttää myös 
yleistä vahinko- tai katoamisilmoitusta.

(31) Matkatavaroiden katoamista, 
vahingoittumista tai viivästymistä 
koskevien valitusten määräajat ovat niin 
lyhyitä, että lentoliikenteen harjoittajien 
olisi tarjottava matkustajille mahdollisuus 
valituksen tekemiseen jakamalla 
valituslomakkeita lentoasemalla. 
Lomakkeiden olisi oltava saatavilla 
kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
Valituksen tekoon voitaisiin käyttää myös 
yleistä vahinko- tai katoamisilmoitusta.

Or. de

Tarkistus 15

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 
täytäntöönpanosäädöksillä, jotta otetaan 
huomioon talouden kehittyminen.

Or. de
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

’matkanjärjestäjällä’ matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/314/ETY 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
henkilöä;

’matkanjärjestäjällä’ henkilöä, joka 
muutoin kuin satunnaisesti järjestää 
matkapaketteja ja myy tai tarjoaa niitä 
myytäväksi suoraan taikka välittäjän 
välityksellä;

Or. de

Perustelu

Ymmärrettävyyden ja kuluttajaystävällisyyden vuoksi on parempi jättää pois kaikenlaiset 
viittaukset ja sen sijaan esittää kaikki määritelmät selväsanaisesti tässä asetuksessa.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ’matkustajan lähtöselvityksellä' joko 
itse lentoyhtiön tai maahuolintayrityksen 
suorittamaa lähtöselvitystä tai verkossa 
suoritettua online-lähtöselvitystä lennolle;

Or. de

Perustelu

Englanninkielisessä versiossa 3 artiklan 2 kohdassa käytetään nyt ilmausta ”boarding”, 
mutta suomenkielisessä versiossa puhutaan ”lennolle ilmoittautumisesta”. Tämä on asetetun 
45 minuutin määräajan suhteen harhaanjohtavaa (tarkoitetaanko lähtöselvitystä vai 
koneeseen siirtymistä?).
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

i) ’liikuntarajoitteisella henkilöllä’ 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun 
asetuksen (EY) N:o 1107/2006 2 artiklan 
a kohdassa määriteltyjä henkilöitä;

i) ’vammaisella’ tai ’liikuntarajoitteisella 
henkilöllä’ henkilöä, jonka liikuntakyky 
on hänen kulkuneuvoja käyttäessään 
rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen 
sensorisen tai motorisen) fyysisen 
vamman, kehitysvamman tai älyllisen 
vajavaisuuden tai jonkin muun vamman 
tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää 
asianmukaista huomiota ja kaikille 
matkustajille tarjolla olevien palvelujen 
mukauttamista kyseisen henkilön 
erityisiin tarpeisiin;

Or. de

Perustelu

Ymmärrettävyyden ja kuluttajaystävällisyyden vuoksi on parempi jättää pois kaikenlaiset 
viittaukset ja sen sijaan esittää kaikki määritelmät selväsanaisesti tässä asetuksessa.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

m) ’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;

m) ’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 muun muassa liitteessä luetellut 
olosuhteet;
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Or. de

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

a) matkustajalla on vahvistettu varaus 
kyseiselle lennolle ja, jollei ole kyse 
5 artiklassa tarkoitetusta 
peruutustapauksesta, hän ilmoittautuu 
lähtöselvitykseen

a) matkustajalla on vahvistettu varaus 
kyseiselle lennolle ja, jollei ole kyse 
5 artiklassa tarkoitetusta 
peruutustapauksesta, hän on suorittanut 
lähtöselvityksen ja hänelle on kirjoitettu 
lippu

Or. de

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

– niitä ehtoja noudattaen ja siinä 
määräajassa, jotka lentoliikenteen 
harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu 
matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti 
ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen 
sähköisesti),

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

On epäselvää, mitä lähtöselvityksellä tarkoitetaan. Edellisillä tarkistuksilla ja 
’lähtöselvityksen’ uudella ehdotetulla määritelmällä on tarkoitus selventää, ettei tässä 
yhteydessä tarkoiteta varsinaista koneeseen siirtymistä.
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Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

– viimeistään 45 minuuttia ennen 
aikataulun mukaista lähtöaikaa; tai

– viimeistään 45 minuuttia ennen 
aikataulun mukaista lähtöaikaa;

Or. de

Perustelu

On epäselvää, mitä lähtöselvityksellä tarkoitetaan. Edellisillä tarkistuksilla ja 
’lähtöselvityksen’ uudella ehdotetulla määritelmällä on tarkoitus selventää, ettei tässä 
yhteydessä tarkoiteta varsinaista koneeseen siirtymistä.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

6. Tätä asetusta sovelletaan myös 
pakettimatkasopimusten mukaisesti 
kuljetettaviin matkustajiin, mutta se ei 
vaikuta neuvoston direktiiviin 90/314/ETY 
perustuviin matkustajien oikeuksiin. 
Matkustajalla on oltava oikeus tehdä 
valituksia tämän asetuksen ja neuvoston 
direktiivin 90/314/ETY nojalla, mutta hän 
ei saa yhdistää samoihin seikkoihin 
perustuvia oikeuksia molempien säädösten 
nojalla, jos oikeuksilla suojataan samaa 
etua tai niillä on sama tavoite. Tätä asetusta 
ei sovelleta tapauksiin, joissa valmismatka 
peruutetaan tai se viivästyy muista syistä 
kuin lennon peruuntumisen tai 
viivästymisen takia.

6. Tätä asetusta sovelletaan myös 
pakettimatkasopimusten mukaisesti 
kuljetettaviin matkustajiin, mutta se ei 
vaikuta neuvoston direktiiviin 90/314/ETY 
perustuviin matkustajien oikeuksiin. 
Matkustajalla on oltava oikeus tehdä 
valituksia tämän asetuksen ja neuvoston 
direktiivin 90/314/ETY nojalla erikseen tai 
samanaikaisesti, mutta hän ei saa yhdistää 
samoihin seikkoihin perustuvia oikeuksia 
molempien säädösten nojalla, jos 
oikeuksilla suojataan samaa etua tai niillä 
on sama tavoite. Tätä asetusta ei sovelleta 
tapauksiin, joissa valmismatka peruutetaan 
tai se viivästyy muista syistä kuin lennon 
peruuntumisen tai viivästymisen takia.

Or. de
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Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

3. 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.

3. Jos matkustajalta evätään pääsy joko 
meno- tai paluulennolle vastoin hänen 
tahtoaan, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on 
mahdollisimman nopeasti annettava 
hänelle siitä korvaus 7 artiklan mukaisesti 
sekä autettava häntä 8 artiklan mukaisesti. 
Jos tällainen 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. de

Perustelu

Sillä, onko menolento käytetty vai ei, ei saa olla mitään merkitystä. Lisäksi ei voida hyväksyä, 
että matkustajalle tarjotaan juotavaa vasta kahden tunnin viivästymisen jälkeen.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

4. 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 

Poistetaan.
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lisämaksua.

Or. de

Perustelu

Pääsyä paluulennolle ei saa evätä siitä syystä, että menolentoa ei ole käytetty.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

5. 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.

5. 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 ainakin kerran vähintään 48 tuntia 
ennen lähtöä ilman matkustajalle tai 
välittäjälle aiheutuvia ylimääräisiä 
kustannuksia ellei kansallinen tai 
kansainvälinen lainsäädäntö estä tätä.

Or. de

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

b) lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on uudelleenreitityksen 
yhteydessä tarjottava matkustajalle 
9 artiklassa eriteltyä huolenpitoa, kun 

b) lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on uudelleenreitityksen 
yhteydessä tarjottava matkustajalle 
9 artiklassa eriteltyä huolenpitoa;
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lennon kohtuuden mukaan odotettavissa 
oleva lähtöaika on vähintään kaksi tuntia 
peruutetun lennon suunniteltua 
lähtöaikaa myöhemmin;

Or. de

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

5. Lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään kolme 
miljoonaa matkustajaa vähintään kolmen 
peräkkäisen vuoden ajan, on lentoaseman 
pitäjän varmistettava, että lentoaseman ja 
lentoaseman käyttäjien, erityisesti 
lentoliikenteen harjoittajien ja 
maahuolintapalveluiden tuottajien, 
toiminnan koordinoinnissa käytetään 
asianmukaista valmiussuunnitelmaa 
sellaisten mahdollisten tilanteiden, 
lentoyhtiön maksukyvyttömyys tai 
liikenneluvan peruminen mukaan luettuina, 
varalta, joissa useat lentojen 
peruutukset/viivästymiset aiheuttavat sen, 
että huomattava määrä matkustajia joutuu 
viivästymisten vuoksi odottamaan 
lentoasemalla. Valmiussuunnitelma on 
laadittava, jotta viivästyneen lennon 
matkustajille voidaan antaa asianmukaista 
tietoa ja apua. Lentoaseman pitäjän on 
tiedotettava valmiussuunnitelmasta ja 
kaikista siihen tehtävistä muutoksista 
16 artiklan nojalla nimetylle kansalliselle 
täytäntöönpanoelimelle. Edellä mainitun 
kynnyksen alapuolelle jäävillä 
lentoasemilla lentoaseman pitäjän on 
toteutettava tällaisissa tilanteissa kaikki 
kohtuulliset toimet lentoaseman käyttäjien 
koordinoimiseksi ja avun ja tiedon 

5. EU:n lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään kolme 
miljoonaa matkustajaa vähintään kolmen 
peräkkäisen vuoden ajan, on lentoaseman 
pitäjän varmistettava, että lentoaseman ja 
lentoaseman käyttäjien, erityisesti 
lentoliikenteen harjoittajien ja 
maahuolintapalveluiden tuottajien, 
toiminnan koordinoinnissa käytetään 
asianmukaista valmiussuunnitelmaa 
sellaisten mahdollisten tilanteiden, 
lentoyhtiön maksukyvyttömyys tai 
liikenneluvan peruminen mukaan luettuina, 
varalta, joissa useat lentojen 
peruutukset/viivästymiset aiheuttavat sen, 
että huomattava määrä matkustajia joutuu 
viivästymisten vuoksi odottamaan 
lentoasemalla. Valmiussuunnitelma on 
laadittava, jotta viivästyneen lennon 
matkustajille voidaan antaa asianmukaista 
tietoa ja apua. Lentoaseman pitäjän on 
tiedotettava valmiussuunnitelmasta ja 
kaikista siihen tehtävistä muutoksista 
16 artiklan nojalla nimetylle kansalliselle 
täytäntöönpanoelimelle. Edellä mainitun 
kynnyksen alapuolelle jäävillä 
lentoasemilla lentoaseman pitäjän on 
toteutettava tällaisissa tilanteissa kaikki 
kohtuulliset toimet lentoaseman käyttäjien 
koordinoimiseksi ja avun ja tiedon 
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antamiseksi viivästyneille matkustajille. antamiseksi viivästyneille matkustajille.

Or. de

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ei voi olla oikein, että matkustajan on odotettava kaksi tuntia, ennen kuin hän saa lasin vettä.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) kun viivästyminen kestää vähintään 
kolme tuntia, 8 artiklan 1 kohdassa
säädettyä apua.

Or. de

Perustelu

1 kohdan ii ja iii alakohdan olisi oltava päinvastaisessa järjestyksessä.
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) 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

Perustelu

1 kohdan ii ja iii alakohdan olisi oltava päinvastaisessa järjestyksessä.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

a) 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;

a) vähintään kolme tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kaikkien yhteisön sisäisten, jäsenvaltioiden 
merentakaiset departementit mukaan 
luettuna, ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

Or. de

Perustelu

Enimmäisajan olisi noudatettava nykyistä oikeuskäytäntöä. Säännöksen olisi koskettava myös 
EU:hun kuuluvia merentakaisia departementteja.
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

b) 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;

b) vähintään kolme tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien yli 3 500 kilometrin pituisten 
matkojen yhteydessä;

Or. de

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Porrastusasteita olisi oltava enintään kaksi.

Tarkistus 35

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

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja on muuttanut 
aikataulun mukaisia lähtö- ja 
saapumisaikoja ja aiheuttanut siten 
viivästymisen suhteessa alkuperäisen 
aikataulun mukaiseen saapumisaikaan, 
paitsi jos matkustajalle on ilmoitettu 
aikataulumuutoksesta vähintään 15 päivää 
ennen alkuperäistä aikataulun mukaista 
lähtöaikaa.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja on muuttanut 
aikataulun mukaisia lähtö- ja 
saapumisaikoja ja aiheuttanut siten 
viivästymisen tai aikaistamisen suhteessa 
alkuperäisen aikataulun mukaiseen 
saapumisaikaan, paitsi jos matkustajalle on 
ilmoitettu aikataulumuutoksesta vähintään 
15 päivää ennen alkuperäistä aikataulun 
mukaista lähtöaikaa.

Or. de

Perustelu

Myös lennon aikaistaminen on tärkeää, sillä jos siitä ei ilmoiteta ajoissa, matkustajat 
saattavat myöhästyä lennolta.

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

4. 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.

4. Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan kirjallisesti, 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. 
Matkustajalla on seuraamusten uhalla 
noudatettava oikeus saada riittävästi 
tietoa näistä poikkeuksellisista 
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olosuhteista.

Or. de

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

5. 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.

5. 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 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

Perustelu

Ei ole selvää, miksi matkustajien olisi pysyttävä lentokoneessa jopa viisi tuntia, kun he voivat 
odottaa myös lentoaseman transitalueella.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

i) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädettyä apua, jos 
matkustajan liityntälennon odotusaika 
pitenee vähintään kahdella tunnilla; ja

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

Or. de

Perustelu

Ei voi olla oikein, että matkustajan on odotettava kaksi tuntia, ennen kuin hän saa lasin vettä.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

iii) kun 8 artiklan perusteella tarjotun 
vaihtoehtoisen lennon tai muun kuljetuksen 
aikataulun mukainen lähtöaika on 

iii) kun 8 artiklan perusteella tarjotun 
vaihtoehtoisen lennon tai muun kuljetuksen 
aikataulun mukainen lähtöaika on 
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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.

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 41

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

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

2. Jos matkustaja myöhästyy 
liityntälennolta edellisen liityntälennon 
viivästymisen, peruuntumisen tai 
aikataulumuutoksen 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.

Or. de

Tarkistus 42

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 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.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

a) Viitataan 1 kohdassa lentojen sijasta 
matkoihin.

a) Korvataan 1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
”a) 250 euroa kaikkien yhteisön sisäisten, 
jäsenvaltioiden merentakaiset 
departementit mukaan luettuna, ja 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai 
niistä lähtevien 3 500 kilometrin pituisten 
tai sitä lyhyempien matkojen osalta;”

Or. de

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 1 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
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”b) 600 euroa kaikkien kolmansiin 
maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien 
matkojen osalta, joiden pituus on yli 
3 500 kilometriä;”

Or. de

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

a b) Poistetaan 1 kohdan c alakohta.

Or. de

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkustaja on päättänyt jatkaa 
matkaansa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
nojalla, hän voi saada oikeuden 
korvauksiin ainoastaan kerran lopulliseen 
määräpaikkaan suuntautuvan matkan 
aikana, vaikka uudelleenreitityksen aikana 
tapahtuisi uusi peruutus tai liityntälennolta 
myöhästyminen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

5. 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.

5. 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. 
Tällainen sopimus voidaan tehdä vasta 
oikeuksia synnyttäneiden tapahtumien 
jälkeen.

Or. de

Perustelu

Muutoin olisi mahdollista, että matkustajia pyydetään allekirjoittamaan tällainen asiakirja jo 
lennon varauksen yhteydessä.

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

a) 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:

a) 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 matkustajan niin halutessa:

Or. de
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

paluulento, joka lähtee mahdollisimman 
pian ensimmäiseen lähtöpaikkaan;

vastaavan lentoliikenteen harjoittajan 
järjestämä paluulento, joka lähtee 
mahdollisimman pian ensimmäiseen 
lähtöpaikkaan;

Or. de

Perustelu

Vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on järjestettävä tällainen lento. Se ei ole matkustajan 
tehtävä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustaja valitsee 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun vaihtoehdon, 
hänellä on paikkojen saatavuudesta 
riippuen oikeus uudelleenreititykseen 
toisen lentoliikenteenharjoittajan kautta tai 
toista liikennemuotoa käyttäen, jos 
lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja ei voi kuljettaa matkustajaa 
omien palveluidensa puitteissa ja ajoissa 
niin, että matkustaja saapuisi lopulliseen 
määräpaikkaansa enintään 12 tuntia
aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen. 
Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1008/2008 22 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, toinen lentoliikenteen harjoittaja 
tai toisen liikennemuodon tarjoaja ei voi 

5. Jos matkustaja valitsee 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun vaihtoehdon, 
hänellä on paikkojen saatavuudesta 
riippuen oikeus uudelleenreititykseen 
toisen lentoliikenteenharjoittajan kautta tai 
toista liikennemuotoa käyttäen, jos 
lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja ei voi kuljettaa matkustajaa 
omien palveluidensa puitteissa ja ajoissa 
niin, että matkustaja saapuisi lopulliseen 
määräpaikkaansa enintään kolme tuntia
aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen. 
Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1008/2008 22 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, toinen lentoliikenteen harjoittaja 
tai toisen liikennemuodon tarjoaja ei voi 
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veloittaa sopimuksen tehneeltä 
lentoliikenteen harjoittajalta hintaa, joka on 
suurempi kuin sen omien matkustajien 
vastaavista palveluista viimeksi kuluneiden 
kolmen kuukauden aikana maksama hinta.

veloittaa sopimuksen tehneeltä 
lentoliikenteen harjoittajalta hintaa, joka on 
suurempi kuin sen omien matkustajien 
vastaavista palveluista viimeksi kuluneiden 
kolmen kuukauden aikana maksama hinta.

Or. de

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Lisäksi matkustajille on tarjottava 
ilmaiseksi kaksi puhelua, telekopioviestiä 
tai sähköpostiviestiä.”

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella on tarkoitus muuttaa tarkistukseen sisältymätöntä 9 artiklan 2 kohtaa, 
jossa puhutaan vielä telekseistä. Ne ovat nykyisin kuitenkin vanhentuneita ja siksi 
merkityksettömiä.

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 

4. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
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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.

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 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 kahden yön jälkeen.

Or. de

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

5. 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. de

Perustelu

Ei ole selvää, miksi velvoite olisi riippuvainen lennon pituudesta tai lentokoneen koosta. 
Matkustaja ei voi vaikuttaa lentokoneen kokoon. Myös lyhyt lento voi saapua perille yöllä. 
Matkustajaa ei saa pakottaa vain sen vuoksi yöpymään penkillä.
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Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

6. 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.

6. Jos matkustaja valitsee 8 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisen 
korvauksen 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. 
Mikäli matkustajalle tämän päätöksen 
johdosta aiheutuu todistettavasti meno- ja 
paluumatkoista lentoasemalle johtuvia 
kustannuksia, matkustajalle on 
korvattava täysimääräisesti käyttämätöntä 
lentoa varten lentoasemalle tehdyn 
matkan kustannukset.

Or. de

Perustelu

Tällaisia kustannuksia ovat bussi-, juna- ja taksikulut sekä lentoaseman pysäköintikulut, 
koska ne voidaan todistaa.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Lentoliikenteen harjoittaja voi 
keskeyttää huolenpidon tai olla antamatta 
sitä vain, jos huolenpidon tarjoaminen ja 
antaminen selvästi viivästyttäisi lennon 
lähtöä entisestään.
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Or. de

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja ei voi soveltaa 9 artiklan 4 ja 
5 kohdassa asetettuja rajoituksia, jos 
matkustaja on liikuntarajoitteinen henkilö 
tai tämän saattaja, ilman saattajaa 
matkustava lapsi, raskaana oleva nainen tai 
erityistä lääkinnällistä apua tarvitseva 
henkilö, mikäli lentoliikenteen 
harjoittajalle tai sen edustajalle tai 
matkanjärjestäjälle on ilmoitettu tällaisten 
matkustajien erityisestä avuntarpeesta 
vähintään 48 ennen aikataulun mukaista 
lennon lähtöaikaa. Tällaisen ilmoituksen 
on katsottava kattavan koko matkan ja 
paluumatkan, jos molemmista matkoista 
on tehty sopimus saman lentoliikenteen 
harjoittajan kanssa.

3. Lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja ei voi soveltaa 9 artiklan 4 ja 
5 kohdassa asetettuja rajoituksia, jos 
matkustaja on liikuntarajoitteinen henkilö 
tai tämän saattaja, ilman saattajaa 
matkustava lapsi, raskaana oleva nainen tai 
erityistä lääkinnällistä apua tarvitseva 
henkilö.

Or. de

Perustelu

Ilmoituksella ei saa olla merkitystä, sillä näitä henkilöryhmiä on aina suojeltava erityisesti.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan 12 artiklan 2 kohta 
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seuraavasti:
”Tämän asetuksen säännöksiä on 
sovellettava siten, ettei rajoiteta 
matkustajan oikeutta muuhun 
korvaukseen. Tämän asetuksen nojalla 
myönnettyä korvausta ei saa vähentää 
tällaisesta korvauksesta.”

Or. de

Perustelu

Alkuperäistä säännöstä oli mahdollista tulkita eri tavoin, ja tämä mahdollisuus olisi 
poistettava. EU:n tuomioistuimessa on parhaillaan käsiteltävänä tätä koskeva asia (viite: 
X ZR 111/12).

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja maksaa 
korvaukset tai täyttää muut sille tämän 
asetuksen nojalla kuuluvat velvoitteet, 
tämän asetuksen tai kansallisen 
lainsäädännön säännöksiä ei voida tulkita 
siten, että ne rajoittavat sen oikeutta hakea
korvausta tämän asetuksen nojalla 
aiheutuneista kuluista kolmannelta 
osapuolelta, joka on vaikuttanut 
tapahtumaan, jonka johdosta 
korvausvelvoite tai muut velvoitteet 
syntyivät.

Tapauksissa, joissa lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja maksaa 
korvaukset tai täyttää muut sille tämän 
asetuksen nojalla kuuluvat velvoitteet, 
tämän asetuksen tai kansallisen 
lainsäädännön tai yleisten sopimusehtojen 
säännöksiä ei voida tulkita siten, että ne 
rajoittavat sen oikeutta saada korvaus
tämän asetuksen nojalla aiheutuneista 
kuluista kolmannelta osapuolelta, joka on 
vaikuttanut tapahtumaan, jonka johdosta 
korvausvelvoite tai muut velvoitteet 
syntyivät.

Or. de

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
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Asetus (EY) N:o 261/2004
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan, joka epää lennolle pääsyn tai 
peruuttaa lennon, on annettava kullekin 
matkustajalle, jota epääminen tai 
peruuttaminen koskee, kirjallinen tiedote, 
joka sisältää tämän asetuksen mukaiset 
korvausta ja apua koskevat säännöt, 
mukaan luettuina mahdolliset 9 artiklan 
4 ja 5 kohtaan perustuvat rajoitukset. 
Lisäksi sen on annettava vastaava tiedote 
kaikille matkustajille, joita koskee 
vähintään kahden tunnin pituinen 
viivästyminen tai aikataulumuutos. Myös 
16 a artiklan nojalla nimettyjen 
toimivaltaisten valituksenkäsittelyelimien 
yhteystiedot on annettava matkustajille 
kirjallisessa muodossa.

2. Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan, joka epää lennolle pääsyn tai 
peruuttaa lennon, on annettava kullekin 
matkustajalle, jota epääminen tai 
peruuttaminen koskee, viipymättä 
kirjallinen tiedote, joka sisältää tämän 
asetuksen mukaiset korvausta ja apua 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
mahdolliset 9 artiklan 4 ja 5 kohtaan 
perustuvat rajoitukset, sekä nimenomaisen 
maininnan 16 a artiklan 2 kohdan 
mukaisesta oikeuksia koskevan 
vaatimuksen esittämisen määräajasta. 
Lisäksi sen on annettava vastaava tiedote 
kaikille matkustajille, joita koskee 
vähintään kahden tunnin pituinen 
viivästyminen tai aikataulumuutos. Myös 
16 a artiklan nojalla nimettyjen 
toimivaltaisten valituksenkäsittelyelimien 
sekä kansallisten täytäntöönpanoelimien 
yhteystiedot on annettava matkustajille 
kirjallisessa muodossa.

Or. de

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

5. 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 

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

tieto on saatavilla.

Or. de

Perustelu

Jos matkustajille ilmoitetaan vasta 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen, he 
ovat istuneet jo tunnin (koneeseen siirtymisen ajankohta) lähtöportilla epätietoisina. Tiedot 
on annettava ennen lähtöä. Matkustajille on ilmoitettava itse paikalla, ei yhteystietojen 
avulla. Kaikki matkustajat eivät anna näitä tietoja – heillä ei ole siihen velvollisuutta. Lisäksi 
jotkut matkustajat ovat ehkä jo sulkeneet matkapuhelimensa, koska koneeseen siirtyminen 
olisi oikeastaan tarkoitus aloittaa.

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

6. Jos matkustaja ei hanki lippua suoraan 
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 

6. Jos matkustaja ei hanki lippua suoraan 
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 
7 päivän 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 
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direktiivin 95/46/EY mukaisesti. direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

1. Lentoliikenteen harjoittajien on 
varauksen yhteydessä kerrottava 
matkustajille menettelyistään, jotka 
koskevat vaatimusten ja valitusten 
käsittelyä suhteessa tässä asetuksessa 
asetettuihin oikeuksiin, sekä annettava 
asiaankuuluvat osoitteet, joihin matkustajat 
voivat toimittaa vaatimuksensa ja 
valituksensa, sähköiset tiedonsiirtokeinot 
mukaan luettuina. Lentoliikenteen 
harjoittajan on lisäksi tiedotettava 
matkustajille näiden valituksia 
käsittelevistä toimivaltaisista elimistä.

1. Lentoliikenteen harjoittajien on 
varauksen yhteydessä kerrottava 
matkustajille menettelyistään, jotka 
koskevat vaatimusten ja valitusten 
käsittelyä suhteessa tässä asetuksessa 
asetettuihin oikeuksiin, sekä annettava 
asiaankuuluvat osoitteet, joihin matkustajat 
voivat toimittaa vaatimuksensa ja 
valituksensa, sähköiset tiedonsiirtokeinot 
mukaan luettuina. Lentoliikenteen 
harjoittajan on lisäksi tiedotettava 
matkustajille näiden valituksia 
käsittelevistä toimivaltaisista elimistä sekä 
16 a artiklan 2 kohdan mukaisesta 
oikeuksia koskevan vaatimuksen 
esittämisen määräajasta.

Or. de

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkustaja haluaa tehdä 
lentoliikenteen harjoittajalle tähän 
asetukseen perustuvia oikeuksiaan 

2. Jos matkustaja haluaa tehdä 
lentoliikenteen harjoittajalle tässä 
asetuksessa säädettyihin oikeuksiin 
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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.

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 
vaatimuksen tai valituksen 
vastaanottamisesta.

Or. de

Perustelu

Tässä yhdistetään vaatimukset ja valitukset. Artiklan 4 kohdan mukaan virallinen valitus 
tehdään vasta silloin, kun matkustaja valittaa tätä varten nimetylle elimelle lentoliikenteen 
harjoittajan antamasta vastauksesta.

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siviilioikeudellinen vaatimus 
vanhentuu, ellei siitä ole 2 vuoden 
kuluessa sen syntymisestä nostettu 
kannetta tuomioistuimessa. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että jos osapuolet valitsevat riidan 
ratkaisukeinoksi kansallisten 
täytäntöönpanoelinten tai 21 päivänä 
toukokuuta 2013 annetun direktiivin 
mukaisten vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten menettelyjä, joiden 
tulokset eivät ole sitovia, näiden 
menettelyjen aikana tapahtuva 
vanhentumisaikojen umpeutuminen ei 
estä niitä panemasta vireille kyseiseen 
riita-asiaan liittyvää oikeudenkäyntiä. 
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Tämä ei rajoita sellaisten kansainvälisten 
sopimusten sisältämien vanhentumista 
koskevien määräysten soveltamista, joiden 
osapuolia jäsenvaltiot ovat.

Or. de

Perustelu

Yhtäläisten edellytysten takaamiseksi ja sääntöjen yksinkertaistamiseksi kuluttajia varten olisi 
luotava yhtenäiset säännöt. Kohdan sisältö on identtinen äskettäin annetun vaihtoehtoista 
riidanratkaisua koskevan direktiivin kanssa.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on asiaankuuluvan 
EU:n lainsäädännön ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti nimettävä 
kansallinen elin tai kansallisia elimiä 
vastaamaan tässä asetuksessa 
tarkoitettuihin oikeuksiin liittyvien 
lentoliikenteen harjoittajien ja matkustajien 
välisten riitojen tuomioistuinten 
ulkopuolisesta ratkaisemisesta.

3. Kunkin jäsenvaltion on asiaankuuluvan 
EU:n lainsäädännön ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti nimettävä 
kansallinen elin tai kansallisia elimiä 
vastaamaan tässä asetuksessa 
tarkoitettuihin oikeuksiin liittyvien 
lentoliikenteen harjoittajien ja matkustajien 
välisten riitojen (vaatimus) tuomioistuinten 
ulkopuolisesta ratkaisemisesta.

Or. de

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

5. Valitun elimen on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 

5. Valitun elimen on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
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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.

vahvistettava sen vastaanottaminen sekä 
lähetettävä siitä jäljennös asiaankuuluvalle 
kansalliselle täytäntöönpanoelimelle. 
Lopullisen vastauksen antamiseen kuluva 
aika ei missään tapauksessa saa olla 
pidempi kuin 90 kalenteripäivää
valituksen vastaanottamisesta. Lopullisesta 
vastauksesta on toimitettava jäljennös 
myös kansalliselle täytäntöönpanoelimelle.

Or. de

Perustelu

Näin säännös vastaisi vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annettua direktiiviä 2013/11/EU.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mainituista kansallisista 
täytäntöönpanoelimistä riippumatta 
matkustajalla on oikeus nostaa kanne 
siviilituomioistuimessa.

Or. de

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 b artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tarkastelee jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
tapauksia, joissa ilmenee eroja tämän 
asetuksen säännösten soveltamisessa ja 

4. Komissio tarkastelee jäsenvaltion 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
tapauksia, joissa ilmenee eroja tämän 
asetuksen säännösten soveltamisessa ja 
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täytäntöönpanossa erityisesti 
poikkeuksellisten olosuhteiden tulkinnan 
osalta, ja selventää asetuksen säännöksiä 
yhteisen lähestymistavan edistämistä 
silmällä pitäen. Tätä tarkoitusta varten 
komissio voi antaa suosituksen kuultuaan 
16 c artiklassa tarkoitettua komiteaa.

täytäntöönpanossa erityisesti 
poikkeuksellisten olosuhteiden tulkinnan 
osalta, ja selventää asetuksen säännöksiä 
täydentämällä delegoidulla säädöksellä 
vastaavasti liitettä 1 yhteisen 
lähestymistavan edistämistä silmällä 
pitäen. Tätä tarkoitusta varten komissio voi 
antaa suosituksen kuultuaan 16 c artiklassa 
tarkoitettua komiteaa.

Or. de

Perustelu

Tässä yhteydessä on käytettävä delegoitua säädöstä. Luettelo ei muutenkaan ole tyhjentävä. 
Seuraukset kuluttajille/matkustajille ovat huomattavat.

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan on 
jaettava lentoasemalla valituslomakkeita, 
joiden avulla matkustaja voi välittömästi 
tehdä valituksen matkatavaroiden 
vahingoittumisesta tai viivästymisestä. 
Lentoliikenteen harjoittajan on 
hyväksyttävä tällainen valituslomake, joka 
voi olla myös vahinko- tai 
katoamisilmoitus, Montrealin 
yleissopimuksen 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuksi muistutukseksi. Tämä 
mahdollisuus ei vaikuta matkustajan 
oikeuteen tehdä valitus muulla tavalla 
Montrealin yleissopimuksessa asetettujen 
määräaikojen puitteissa.

2. Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan on 
jaettava lentoasemalla kaikilla EU:n 
virallisilla kielillä saatavilla olevia 
valituslomakkeita, joiden avulla matkustaja 
voi välittömästi tehdä valituksen 
matkatavaroiden vahingoittumisesta tai 
viivästymisestä. Lentoliikenteen 
harjoittajan on hyväksyttävä tällainen 
valituslomake, joka voi olla myös vahinko-
tai katoamisilmoitus, Montrealin 
yleissopimuksen 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuksi muistutukseksi. Tämä 
mahdollisuus ei vaikuta matkustajan 
oikeuteen tehdä valitus muulla tavalla 
Montrealin yleissopimuksessa asetettujen 
määräaikojen puitteissa.

Or. de
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Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kuolemantapauksessa kyseisen 
ennakkomaksun on oltava vähintään 
18 096 erityistä nosto-oikeutta vastaava 
määrä euroina matkustajaa kohti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Komissio valtuutetaan 
6 c artiklassa tarkoitetulla delegoidulla 
säädöksellä mukauttamaan tätä summaa 
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
Montrealin yleissopimuksen 24 artiklan 
2 kohdan nojalla tekemän päätöksen 
perusteella. Edellä mainittuun summaan 
tehdyt muutokset muuttavat myös liitteessä 
mainittua vastaavaa summaa.

2. Kuolemantapauksessa kyseisen 
ennakkomaksun on oltava vähintään 
20 000 euroa matkustajaa kohti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Komissio valtuutetaan 
6 c artiklassa tarkoitetulla delegoidulla 
säädöksellä mukauttamaan tätä summaa 
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
Montrealin yleissopimuksen 24 artiklan 
2 kohdan nojalla tekemän päätöksen 
perusteella. Edellä mainittuun summaan 
tehdyt muutokset muuttavat myös liitteessä 
mainittua vastaavaa summaa.

Or. de

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Kaikissa näissä asetuksissa siirretään
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä tässä artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

Or. de

Perustelu

6 c artiklan on koskettava molempia asetuksia, asetusta (EY) N:o 261/2004 ja asetusta (EY) 
N:o 2027/97.
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Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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.
Lisämaksut on ilmoitettava selvästi ja 
avoimesti, ja ne on voitava maksaa 
varaustavasta riippumatta varsinaisessa 
matkan varausmenettelyssä. Tämä 
velvoite koskee myös sellaisia 
palveluntarjoajia, jotka tarjoavat 
lentopalveluja lentoyhtiöiden nimissä. 
Lisämaksut ovat osa lipun 
kokonaishintaa.

Or. de

Perustelu

Asetuksen 1008/2008 mukaisesti tässä painotetaan vielä kertaalleen hintojen avoimuutta 
koskevaa velvoitetta varausmenettelyn alussa. Velvoitteen on koskettava kaikkia 
palveluntarjoajia, myös matkatoimistoja, internetin matkaportaaleja tai välittäjiä.
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Tarkistus 73

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. Käsimatkatavaran vähimmäiskoko on 
55 cm x 40 cm x 20 cm ja 
vähimmäispaino 6 kg.

Or. de

Perustelu

Nämä arvot ovat tällä hetkellä toiminnassa olevien lentoyhtiöiden pienimmät arvot. Näillä 
vähimmäisarvoilla on tarkoitus välttää se, että tulevaisuudessa käsimatkatavaroista aletaan 
periä lisämaksuja minimaalisesta koosta lähtien.

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos käsimatkatavara lastataan ennen 
lentokoneeseen siirtymistä tai lentokoneen 
lähtöä rahtitilaan, se on annettava 
matkustajalle käsimatkatavarana 
lentokoneesta poistuttaessa. 

Or. de

Tarkistus 75

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

1. Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan on 
sallittava matkustajan kuljettaa soitinta 
ilma-aluksen matkustamossa, jos 
sovellettavat turvallisuusmääräykset ja 
kyseisen ilma-aluksen tekniset 
ominaisuudet ja rajoitteet eivät sitä estä. 
Soittimet hyväksytään käsimatkatavaraksi, 
jos ne voidaan sijoittaa turvallisesti 
matkustamon matkatavaralokeroon tai 
istuimen alle. Lentoliikenteen harjoittaja 
voi määritellä, että soitin on osa 
matkustajan käsimatkatavaraa ja että sitä ei 
saa kuljettaa sallitun käsimatkatavaran 
lisäksi.

1. Yhteisön lentoliikenteen harjoittaja voi 
sallia matkustajan kuljettaa soitinta ilma-
aluksen matkustamossa, jos sovellettavat 
turvallisuusmääräykset ja kyseisen ilma-
aluksen tekniset ominaisuudet ja rajoitteet 
eivät sitä estä. Soittimet hyväksytään 
käsimatkatavaraksi, jos ne voidaan sijoittaa 
turvallisesti matkustamon 
matkatavaralokeroon tai istuimen alle. 
Lentoliikenteen harjoittaja voi määritellä, 
että soitin on osa matkustajan 
käsimatkatavaraa ja että sitä ei saa kuljettaa 
sallitun käsimatkatavaran lisäksi.

Or. de

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

2. 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, 

2. Jos soitin on liian suuri sijoitettavaksi 
turvallisesti matkatavaralokeroon tai 
istuimen alle, lentoliikenteen harjoittaja voi 
vaatia toisen lipun – johon ei saa sisältyä 
tavallisesti perittäviä lentoasemamaksuja 
– 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. 
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joiden perusteella soittimia kuljetetaan, 
sekä sovellettavat maksut.

Lentoliikenteen harjoittajan olisi 
merkittävä tällaiset soittimet erityisillä 
tunnisteilla varmistaakseen, että niitä 
käsitellään asiaankuuluvan huolellisesti.
Lentoliikenteen harjoittajan on ilmoitettava 
selkeästi ehdot ja edellytykset, joiden 
perusteella soittimia kuljetetaan, sekä 
sovellettavat maksut.

Or. de

Perustelu

Jos soitinta varten on ostettava erillinen istumapaikka, hintaan ei saa sisältyä tavallisesti 
perittäviä veroja eikä ainakaan lentoasemamaksuja.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Sitä 
sovelletaan kaikkiin lentoihin ja 
matkoihin, joiden varattu lähtöaika on 
tänä päivänä kello 00.00 jälkeen. 

Or. de

Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavia olosuhteita pidetään 
poikkeuksellisina:

1. Seuraavia olosuhteita pidetään aina 
sitovasti poikkeuksellisina:
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Or. de

Tarkistus 79

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

Komission teksti Tarkistus

iii.
i.
iv.
ii.
v.
vi.
vii.

Or. de

Perustelu

Järjestyksen on noudatettava syiden tärkeysjärjestystä.

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

ii. 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;

ii. 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;
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Or. de

Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii. sota, poliittiset levottomuudet ja 
väkivaltaisuudet, ilmailun turvaamiseen 
liittyvät riskit, sabotaasi tai terroriteko, 
joiden vuoksi lennon turvallinen 
suorittaminen on mahdotonta;

Or. de

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

iv. hengenvaaralliset terveysriskit tai 
sairaanhoitoa vaativat hätätapaukset, jotka 
edellyttävät kyseisen lennon 
keskeyttämistä tai määräpaikan 
muuttamista;

iv. terveysriskit tai sairaanhoitoa vaativat 
hätätapaukset, jotka edellyttävät kyseisen 
lennon keskeyttämistä tai määräpaikan 
muuttamista;

Or. de

Perustelu

On epäselvää, kenen on määrä arvioida, onko terveysriski hengenvaarallinen.

Tarkistus 83

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

Komission teksti Tarkistus

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

vii. olennaisten palvelutarjoajien, kuten 
lentoasemien ja lennonvarmistuspalvelun 
tarjoajien, työmarkkinakiistat;

Or. de

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

iii a. lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan työmarkkinakiistat;

Or. de

Perustelu

Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan työmarkkinakiistat ovat hallittavissa ja 
torjuttavissa, eivätkä ne siksi voi olla vapauttavia syitä. Toisin on muiden yritysten 
työmarkkinakiistojen kohdalla.

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

i. ilma-aluksen tavanomaiseen toimintaan 
liittyvät tekniset viat, kuten ongelmat, jotka 
havaitaan ilma-aluksen 
määräaikaishuollossa tai lentoa edeltävässä 

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

tarkastuksessa tai jotka johtuvat huollon tai 
lentoa edeltävän tarkastuksen 
puutteellisesta suorittamisesta; ja

Or. de

Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

Korvausvastuuta ei ole rahamääräisesti 
rajoitettu tapauksissa, joissa matkustajan 
kuolema tai loukkaantuminen johtuu 
onnettomuudesta, joka tapahtuu ilma-
aluksella tai matkustajien noustessa ilma-
alukseen ja poistuessa siitä. Enintään 
113 100 erityisen nosto-oikeuden 
suuruisen (likimääräinen summa 
paikallisena valuuttana) vahingon osalta 
lentoliikenteen harjoittaja ei voi vapautua 
korvausvastuusta tai rajoittaa sitä. Tätä 
määrää suuremmissa vahingoissa 
lentoliikenteen harjoittajalla ei ole 
korvausvastuuta, jos se osoittaa, että se ei 
aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudella 
eikä muulla tavalla tai että vahinko 
aiheutui yksinomaan kolmannen osapuolen 
huolimattomuudesta tai muusta virheestä.

Korvausvastuuta ei ole rahamääräisesti 
rajoitettu tapauksissa, joissa matkustajan 
kuolema tai loukkaantuminen johtuu 
onnettomuudesta, joka tapahtuu ilma-
aluksella tai matkustajien noustessa ilma-
alukseen ja poistuessa siitä. Enintään 
130 000 euron suuruisen vahingon osalta 
lentoliikenteen harjoittaja ei voi vapautua 
korvausvastuusta tai rajoittaa sitä. Tätä 
määrää suuremmissa vahingoissa 
lentoliikenteen harjoittajalla ei ole 
korvausvastuuta, jos se osoittaa, että se ei 
aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudella 
eikä muulla tavalla tai että vahinko 
aiheutui yksinomaan kolmannen osapuolen 
huolimattomuudesta tai muusta virheestä.

Or. de

Perustelu

Tämä on EU:n asetus. Siinä ei ole välttämättä käytettävä erityistä nosto-oikeutta 
valuuttayksikkönä. Kuluttajien kannalta pyöristetyt euromäärät ovat ymmärrettävimpiä. 
Määriä voidaan mukauttaa delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
Liite 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu, 
lentoliikenteen harjoittajan on suoritettava 
ennakkomaksu välittömistä taloudellisista 
tarpeista huolehtimiseksi 15 päivän 
kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu 
henkilö on yksilöity. Kuolemantapauksessa 
tämän ennakkomaksun on oltava vähintään 
18 096 erityistä nosto-oikeutta 
(likimääräinen summa paikallisena 
valuuttana).

Jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu, 
lentoliikenteen harjoittajan on suoritettava 
ennakkomaksu välittömistä taloudellisista 
tarpeista huolehtimiseksi 15 päivän 
kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu 
henkilö on yksilöity. Kuolemantapauksessa 
tämän ennakkomaksun on oltava vähintään 
21 000 euroa.

Or. de

Perustelu

Tämä on EU:n asetus. Siinä ei ole välttämättä käytettävä erityistä nosto-oikeutta 
valuuttayksikkönä. Kuluttajien kannalta pyöristetyt euromäärät ovat ymmärrettävimpiä. 
Määriä voidaan mukauttaa delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
Liite 2 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Matkustajan viivästyessä lentoliikenteen 
harjoittaja on korvausvastuussa, paitsi jos 
tämä on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella 
edellytettäviin toimiin viivästymisen 
välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut 
mahdollista toteuttaa. Matkustajan 
viivästymisen aiheuttamien vahinkojen 
osalta korvausvastuu rajoitetaan 
4 694 erityiseen nosto-oikeuteen 
(likimääräinen summa paikallisena 

Matkustajan viivästyessä lentoliikenteen 
harjoittaja on korvausvastuussa, paitsi jos 
tämä on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella 
edellytettäviin toimiin viivästymisen 
välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut 
mahdollista toteuttaa. Matkustajan 
viivästymisen aiheuttamien vahinkojen 
osalta korvausvastuu rajoitetaan 
5 200 euroon.
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valuuttana).

Or. de

Perustelu

Tämä on EU:n asetus. Siinä ei ole välttämättä käytettävä erityistä nosto-oikeutta 
valuuttayksikkönä. Kuluttajien kannalta pyöristetyt euromäärät ovat ymmärrettävimpiä. 
Määriä voidaan mukauttaa delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
Liite 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Matkatavaroiden katoamisen, 
vahingoittumisen tai viivästymisen osalta 
lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu 
on enintään 1 113 erityistä nosto-oikeutta 
(likimääräinen summa paikallisena 
valuuttana); korvausraja on 
matkustajakohtainen, joten sitä ei sovelleta 
yksittäisiin kirjattuihin matkatavaroihin, 
paitsi jos matkustaja ja lentoliikenteen 
harjoittaja ovat sopineet korkeammasta 
rajasta etuutta koskevan erityisen 
ilmoituksen muodossa. Matkatavaroiden 
vahingoittumisen tai katoamisen osalta 
lentoliikenteen harjoittajalla ei ole 
korvausvastuuta, jos vahingoittuminen tai 
katoaminen johtuu matkatavaroiden 
laadusta tai viallisuudesta. 
Matkatavaroiden viivästyessä 
lentoliikenteen harjoittaja ei ole 
korvausvastuussa, jos se on ryhtynyt 
kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin 
viivästymisen aiheuttamien vahinkojen 
välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut 
mahdollista toteuttaa. Käsimatkatavaran, 
henkilökohtaiset esineet mukaan luettuina, 
osalta lentoyhtiö on korvausvelvollinen 
vain itse aiheuttamistaan vahingoista.

Matkatavarat katsotaan kadonneiksi 
15 päivän jälkeen. Matkatavaroiden 
katoamisen, vahingoittumisen tai 
viivästymisen osalta lentoliikenteen 
harjoittajan korvausvastuu on enintään 
1 300 euroa; korvausraja on 
matkustajakohtainen, joten sitä ei sovelleta 
yksittäisiin kirjattuihin matkatavaroihin, 
paitsi jos matkustaja ja lentoliikenteen 
harjoittaja ovat sopineet korkeammasta 
rajasta etuutta koskevan erityisen 
ilmoituksen muodossa. Matkatavaroiden 
vahingoittumisen tai katoamisen osalta 
lentoliikenteen harjoittajalla ei ole 
korvausvastuuta, jos vahingoittuminen tai 
katoaminen johtuu matkatavaroiden 
laadusta tai viallisuudesta. 
Matkatavaroiden viivästyessä 
lentoliikenteen harjoittaja ei ole 
korvausvastuussa, jos se on ryhtynyt 
kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin 
viivästymisen aiheuttamien vahinkojen 
välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut 
mahdollista toteuttaa. Käsimatkatavaran, 
henkilökohtaiset esineet mukaan luettuina, 
osalta lentoyhtiö on korvausvelvollinen 
vain itse aiheuttamistaan vahingoista.
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Perustelu

Tämä on EU:n asetus. Siinä ei ole välttämättä käytettävä erityistä nosto-oikeutta 
valuuttayksikkönä. Kuluttajien kannalta pyöristetyt euromäärät ovat ymmärrettävimpiä. 
Määriä voidaan mukauttaa delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
Liite 2 – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Matkustaja voi sopia korkeammista 
matkatavaraa koskevan korvausvastuun 
rajoista lentoliikenteen harjoittajan kanssa 
tekemällä viimeistään lähtöselvityksessä 
erityisen ilmoituksen ja suorittamalla 
lisämaksun, jos sitä vaaditaan. Lisämaksun 
on perustuttava tariffiin, joka on sidoksissa 
kyseisten matkatavaroiden kuljetuksesta ja 
vakuuttamisesta aiheutuviin 
lisäkustannuksiin, jotka ylittävät 
korvausvastuun, joka on 1 131 erityistä 
nosto-oikeutta (likimääräinen summa 
paikallisena valuuttana). Tariffi on 
asetettava pyynnöstä matkustajien 
saataville. Liikuntarajoitteisille ja 
vammaisille matkustajille on tarjottava 
järjestelmällisesti ja veloituksetta 
mahdollisuutta tehdä etuutta koskeva 
erityinen ilmoitus liikkumisen 
apuvälineiden kuljettamista varten.

Matkustaja voi sopia korkeammista 
matkatavaraa koskevan korvausvastuun 
rajoista lentoliikenteen harjoittajan kanssa 
tekemällä viimeistään lähtöselvityksessä 
erityisen ilmoituksen ja suorittamalla 
lisämaksun, jos sitä vaaditaan. Lisämaksun 
on perustuttava tariffiin, joka on sidoksissa 
kyseisten matkatavaroiden kuljetuksesta ja 
vakuuttamisesta aiheutuviin 
lisäkustannuksiin, jotka ylittävät 
korvausvastuun, joka on 1 150 euroa. 
Tariffi on asetettava pyynnöstä 
matkustajien saataville. 
Liikuntarajoitteisille ja vammaisille 
matkustajille on tarjottava 
järjestelmällisesti ja veloituksetta 
mahdollisuutta tehdä etuutta koskeva 
erityinen ilmoitus liikkumisen 
apuvälineiden kuljettamista varten.
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Perustelu

Tämä on EU:n asetus. Siinä ei ole välttämättä käytettävä erityistä nosto-oikeutta 
valuuttayksikkönä. Kuluttajien kannalta pyöristetyt euromäärät ovat ymmärrettävimpiä. 
Määriä voidaan mukauttaa delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 7 kohta
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, matkustajan on tehtävä 
muistutus 10 päivän kuluessa, ja 
matkatavaran viivästymisen yhteydessä 
yhden kuukauden 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, joita 
lentoliikenteen harjoittajan on asetettava 
saataville kaikilla EU:n virallisilla kielillä 
ja joka voi olla myös vahinko- tai 
katoamisilmoitus.
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