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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.



PR\1011179FI.doc 3/57 PE524.596v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
...............................................................................................................................................5

PERUSTELUT ...................................................................................................................53



PE524.596v01-00 4/57 PR\1011179FI.doc

FI



PR\1011179FI.doc 5/57 PE524.596v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja 
avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 
2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0512),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0215/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 0, ..., s. 0.
2 EUVL C 0, ..., s. 0.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

matkapaketeista ja avustetuista
matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 
90/314/ETY kumoamisesta

matkapaketeista ja yhdistetyistä
matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 
90/314/ETY kumoamisesta
(Tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. de

Perustelu

Koko tekstiä koskeva horisontaalinen tarkistus. Avustettujen matkajärjestelyjen käsite on jo 
olemassa. Se tarkoittaa matkoja, joiden yhteydessä matkanjärjestäjä antaa asiakkaalle 
mahdollisuuden valita tietystä tarjottavien palveluiden ryhmästä. Tällaiset tarjoukset 
kuuluvat jo matkapaketeista annetun direktiivin soveltamisalaan, ja niihin sovelletaan 
samanlaisia vaatimuksia kuin ”klassisiin” matkapaketteihin. Ehdotettu luokka, ”avustetut 
matkajärjestelyt” kuvaa toisenlaista tapausta.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Perussopimuksen 26 artiklan 2 kohdan 
mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, 
jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
sekä sijoittautumisvapaus.
Matkapakettisopimuksiin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin liittyviä tiettyjä 
näkökohtia on yhdenmukaistettava, jotta 
tällä alalla saataisiin aikaan todelliset 
kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee 
asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan 

(5) Perussopimuksen 26 artiklan 2 kohdan 
mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, 
jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
sekä sijoittautumisvapaus. Matkapaketteja 
ja avustettuja matkajärjestelyjä koskeviin 
sopimuksiin liittyviä oikeuksia ja
velvollisuuksia on yhdenmukaistettava, 
jotta tällä alalla saataisiin aikaan todelliset 
kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee 
asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan 
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korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn 
välillä.

korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn 
välillä.

Or. de

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Suurin osa matkapaketteja ostavista 
matkustajista on unionin 
kuluttajalainsäädännössä tarkoitettuja 
kuluttajia. Aina ei kuitenkaan ole helppoa 
tehdä eroa kuluttajien ja niiden pienten
yritysten edustajien tai 
ammatinharjoittajien välillä, jotka varaavat 
yritykseensä tai ammatinharjoittamiseen 
liittyviä matkoja samojen varauskanavien 
kautta kuin kuluttajat. Kyseiset matkustajat 
tarvitsevat usein samanlaisen suojelutason 
kuin kuluttajat. Suuret yritykset tai 
organisaatiot sen sijaan toteuttavat 
työntekijöidensä matkajärjestelyt usein
liikematkojen järjestämiseen 
erikoistuneiden yritysten kanssa tehtyjen 
puitesopimusten perusteella. Viimeksi 
mainitun kaltaiset matkajärjestelyt eivät 
edellytä kuluttajien suojaa vastaavaa 
suojan tasoa. Siksi tätä direktiiviä olisi 
sovellettava vain niihin liikematkustajiin, 
jotka eivät tee matkajärjestelyjä 
puitesopimuksen perusteella. Jotta 
estettäisiin muissa 
kuluttajansuojadirektiiveissä käsitteelle
”kuluttaja” annettuun määritelmään 
liittyvät sekaannukset, tämän direktiivin 
nojalla suojattavista henkilöistä käytetään 
käsitettä ”matkustaja”.

(7) Suurin osa matkapaketteja ostavista 
matkustajista on unionin 
kuluttajalainsäädännössä tarkoitettuja 
kuluttajia. Aina ei kuitenkaan ole helppoa 
tehdä eroa kuluttajien ja niiden yritysten 
edustajien tai ammatinharjoittajien välillä, 
jotka varaavat yritykseensä tai 
ammatinharjoittamiseen liittyviä matkoja 
samojen varauskanavien kautta kuin 
kuluttajat. Kyseiset matkustajat tarvitsevat 
usein samanlaisen suojelutason kuin 
kuluttajat. Yritykset tai organisaatiot sen 
sijaan toteuttavat työntekijöidensä, 
jäsentensä ja edustajiensa matkajärjestelyt 
usein yritysten kanssa tehtyjen 
puitesopimusten perusteella. Viimeksi 
mainitun kaltaiset matkajärjestelyt eivät 
edellytä kuluttajien suojaa vastaavaa 
suojan tasoa. Siksi tätä direktiiviä olisi 
sovellettava vain niihin liikematkustajiin, 
jotka eivät tee matkajärjestelyjä 
puitesopimuksen perusteella. Jotta 
estettäisiin muissa 
kuluttajansuojadirektiiveissä käsitteelle
”kuluttaja” annettuun määritelmään 
liittyvät sekaannukset, tämän direktiivin 
nojalla suojattavista henkilöistä käytetään 
käsitettä ”matkustaja”.

Or. de
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Perustelu

Lisäämällä kohtaan jäsenet ja edustajat selvennetään, että ”työnantaja” on oikeushenkilö.
”Liikematkojen järjestämiseen erikoistun” on poistettava, koska se voi aiheuttaa epäselvyyttä.
Puitesopimuksen pitää riittää edellytykseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Matkapakettia tai avustettua 
matkajärjestelyä määritettäessä olisi 
otettava huomioon vain yhdistelmät, jotka 
koostuvat eri matkapalveluista, joita ovat 
esimerkiksi majoitus, matkustajien kuljetus 
linja-autolla, junalla, vesiteitse tai 
ilmateitse sekä autonvuokraus. Tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi majoitukseksi ei 
katsota majoitusta asumistarkoituksessa
esimerkiksi pitkäkestoisen kielikurssin 
yhteydessä.

(16) Matkapakettia tai avustettua 
matkajärjestelyä määritettäessä olisi 
otettava huomioon yhdistelmät, jotka 
koostuvat eri matkapalveluista, joita ovat 
esimerkiksi majoitus, matkustajien kuljetus 
linja-autolla, junalla, vesiteitse tai 
ilmateitse sekä autonvuokraus.
Soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
pelkät hotelliyöpymiset, joihin liittyy 
muita varauksia, kuten musikaalilippuja 
ja kylpylähoitoja, ellei lisäpalvelu ole 
olennainen osa matkaa tai ellei 
lisäpalvelu ole yksiselitteisesti matkan 
päätarkoitus. Tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi majoitukseksi ei katsota 
majoitusta asumistarkoituksessa yli 
kuukauden ajaksi tai tapauksessa, jossa ei 
selvästikään ole kysymys matkailusta, 
esimerkiksi pitkäkestoisen kielikurssin 
yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Majoituksen käsittävä kuljetus 
linja-autolla, junalla, laivalla tai 
lentokoneella esimerkiksi yöpymisen 
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sisältävällä laivamatkalla tai 
junamatkalla makuuvaunussa olisi 
katsottava yhdeksi matkapalveluksi, koska 
tällöin kuljetus on selvästi etusijalla.

Or. de

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen on nimenomaisesti 
ilmoitettu olevan merkittävä osa, jos sen 
osuus kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia 
tai jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten
erityisesti matkavakuutusta, aseman ja 
majapaikan välistä kuljetusta, kuljetusta 
matkan alkupisteeseen ja retkiin liittyvää 
kuljetusta, matkatavaroiden kuljetusta,
hiihtopassien myyntiä, polkupyörien 
vuokrausta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

Or. de
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta vahvistettaessa
matkustajan nimi tai varaustapahtuman 
loppuun saattamiseen tarvittavat tiedot.
Viimeksi mainituilla tiedoilla tarkoitetaan 
luottokorttitietoja tai muita maksun 
saamiseen tarvittavia tietoja. Esimerkiksi 
matkakohdetta tai matkustusaikoja 
koskevien tietojen siirtämisen ei yksinään 
pitäisi riittää.

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään varaustapahtuman loppuun 
saattamiseen tarvittava matkustajan nimi 
tai muita varaustietoja. Matkapaketeiksi 
on myös katsottava risteilyt ja 
monipäiväiset junamatkat, joihin sisältyy 
majoitus, koska niissä yhdistyvät kuljetus, 
majoitus ja ateriat.

Or. de

Perustelu

Muiden tarvittavien tietojen käsite on epämääräinen. Kyse on selvästi oltava varauspäivistä.
Varauksen tekemiseen liittyvä rajoitus tarjoaa porsaanreikiä direktiivin kiertämiseen, mitä ei 
voida hyväksyä. Lisäksi on kyseenalaista, voidaanko luottokorttitietoja jne. siirtää edelleen 
ilman matkustajan lupaa (tietosuoja!). Matkapaketiksi on myös katsottava risteily tai 
monipäiväinen junamatka, joka sisältää majoituksen (esim. "Orient Express").

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska matkustajien suojaamisen tarve 
on lyhytkestoisilla matkoilla vähäisempi, 

(19) Koska matkustajien suojaamisen tarve 
on lyhytkestoisilla matkoilla vähäisempi, 
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alle 24 tuntia kestävät matkat, joihin ei 
kuulu majoitusta, ja satunnaisesti 
järjestettävät matkapaketit olisi jätettävä 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, jotta voidaan välttää 
elinkeinonharjoittajille aiheutuva tarpeeton 
rasitus.

alle 24 tuntia kestävät matkat, joihin ei 
kuulu majoitusta, olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
jotta voidaan välttää elinkeinonharjoittajille 
aiheutuva tarpeeton rasitus. Samoin olisi 
kohdeltava matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyitä, kun niitä tarjoavat tai 
järjestävät luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka eivät saa tästä 
toiminnasta suoraa tai epäsuoraa 
taloudellista voittoa.

Or. de

Perustelu

Toiminta ei saa olla kaupallista, vaikka matkoja järjestettäisiin vain satunnaisesti.
Esimerkiksi keilaseurojen ystävyysmatkojen ei pitäisi kuulua soveltamisalaan, koska ne eivät 
ole liiketoimintaa. Toisin on kuitenkin silloin, kun kyseessä on satunnaisesti järjestettävä 
matka, jolla on kaupallinen tarkoitus, kuten vaikkapa kerran vuodessa järjestettävä 
pyhiinvaellusmatka Mekkaan.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Matkapakettien osalta 
matkanvälittäjien olisi yhdessä 
matkanjärjestäjän kanssa vastattava tietojen 
antamisesta ennen sopimuksen tekemistä.
Samalla olisi täsmennettävä, että ne ovat 
vastuussa varausvirheistä. Yhteydenpidon 
helpottamiseksi erityisesti rajat ylittävissä 
tapauksissa matkustajalla olisi oltava 
mahdollisuus ottaa yhteyttä 
matkanjärjestäjään myös sen 
matkanvälittäjän kautta, jolta hän on 
hankkinut matkapaketin.

(21) Matkapakettien osalta 
matkanvälittäjien olisi yhdessä 
matkanjärjestäjän kanssa vastattava tietojen 
antamisesta ennen sopimuksen tekemistä.
Samalla olisi täsmennettävä, että ne ovat 
vastuussa varausvirheistä, jos ne tekevät 
virheitä varausprosessin aikana.
Yhteydenpidon helpottamiseksi erityisesti 
rajat ylittävissä tapauksissa matkustajalla 
olisi oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä 
matkanjärjestäjään myös sen 
matkanvälittäjän kautta, jolta hän on 
hankkinut matkapaketin.

Or. de
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Perustelu

Yhteys samansisältöiseen johdanto-osan 37 kappaleeseen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Mainoksissa, matkanjärjestäjän 
verkkosivustolla tai esitteissä ennen 
sopimuksen tekemistä tarjottaviin tietoihin 
kuuluvien keskeisten tietojen, kuten 
matkapalvelujen pääominaisuuksien tai 
hintojen, olisi oltava sitovia, jollei 
matkanjärjestäjä pidätä itselleen oikeutta 
muuttaa niitä ja jollei tällaisista 
muutoksista ilmoiteta matkustajalle 
selkeästi ja näkyvästi ennen sopimuksen 
tekemistä. Uuden viestintätekniikan 
ansiosta ei kuitenkaan enää ole tarpeen 
vahvistaa esitteitä koskevia erityisiä 
sääntöjä, mutta on syytä varmistaa, että 
sopimuksen toteuttamiseen vaikuttavista 
tietyissä tilanteissa tehtävistä muutoksista 
tiedotetaan osapuolten välillä pysyvällä 
välineellä siten, että tiedot ovat helposti 
saatavilla myöhempää käyttöä varten.
Tietoihin olisi aina voitava tehdä 
muutoksia, jos molemmat sopimuspuolet 
nimenomaisesti sopivat niistä.

(23) Mainoksissa, matkanjärjestäjän 
verkkosivustolla tai esitteissä ennen 
sopimuksen tekemistä tarjottaviin tietoihin 
kuuluvien keskeisten tietojen, kuten 
matkapalvelujen pääominaisuuksien tai 
hintojen, olisi oltava sitovia, jollei 
matkanjärjestäjä pidätä itselleen oikeutta 
muuttaa niitä ja jollei tällaisista 
muutoksista ilmoiteta matkustajalle 
selkeästi ja näkyvästi ennen sopimuksen 
tekemistä.

Or. de

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Lentoaikojen olisi oltava kiinteä 
osa sopimusta, ja niiden olisi kuuluttava 
matkan pääominaisuuksiin. Niistä ei 
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pitäisi poiketa kolmea tuntia enempää.

Or. de

Perustelu

Matkanjärjestäjät ja lentoyhtiöt houkuttelevat asiakkaita usein miellyttävillä lentoajoilla, 
mutta etenkin matkapakettien yhteydessä lennot voidaan siirtää lyhyellä varoitusajoilla 
halvempiin lähtö- ja saapumisaikoihin, jotka ovat keskellä yötä. Palvelun parantamiseksi 
matkanjärjestäjät/lentoyhtiöt olisi velvoitettava noudattamaan sovittuja lentoaikoja ja 
ilmoittamaan lähtö- ja saapumisajat ajoissa, jotta matkustaja voi ottaa ne huomioon ja jotta 
varaus vastaa todellista matkaa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Uuden viestintätekniikan ansiosta 
ei kuitenkaan enää ole tarpeen vahvistaa 
esitteitä koskevia erityisiä sääntöjä, mutta 
on syytä varmistaa, että sopimuksen 
toteuttamiseen vaikuttavista muutoksista 
tiedotetaan osapuolille pysyvällä 
välineellä siten, että tiedot ovat helposti 
saatavilla myöhempää käyttöä varten.
Tietoihin olisi aina voitava tehdä 
muutoksia, jos molemmat sopimuspuolet 
nimenomaisesti sopivat niistä.

Or. de

Perustelu

Teksti on peräisin (entisestä) johdanto-osan 23 kappaleesta, mutta ”tietyissä tilanteissa 
tehtävät" on kuitenkin poistettu.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein (26) Koska matkapaketit ostetaan usein 



PE524.596v01-00 14/57 PR\1011179FI.doc

FI

kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle.
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 
matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin.
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden olisi katsottava olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle.
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 
matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin ja jos nämä 
tapahtumat ovat ilmenneet 
matkasopimuksen tekemisen jälkeen.
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden katsotaan olevan kyseessä 
erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

Or. de

Perustelu

Jos matkustaja on tiennyt tällaisista tapahtumista varausta tehdessään, maksuton 
irtisanominen olisi suhteeton.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tietyissä tapauksissa 
matkanjärjestäjien olisi voitava tehdä 
yksipuolisia muutoksia 
matkapakettisopimukseen. Matkustajilla 

(28) Tietyissä tapauksissa 
matkanjärjestäjien olisi voitava tehdä 
yksipuolisia muutoksia 
matkapakettisopimukseen. Matkustajilla 
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olisi kuitenkin oltava oikeus purkaa 
sopimus, jos ehdotetuilla muutoksilla 
muutetaan merkittävästi jotain 
matkapalvelujen pääominaisuuksista.
Hinnankorotuksia olisi voitava tehdä vain, 
jos matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset, verot tai maksut 
kolmannelle osapuolelle, joka ei 
välittömästi osallistu matkapakettiin 
sisältyvien matkapalvelujen toteuttamiseen, 
tai matkapakettiin liittyvät valuuttakurssit 
ovat muuttuneet ja jos sopimuksessa on 
nimenomaisesti varattu mahdollisuus sekä 
hinnan korottamiseen että alentamiseen.
Hintaa saa korottaa enintään 10 
prosenttia matkapaketin kokonaishinnasta.

olisi kuitenkin oltava oikeus purkaa 
sopimus, jos ehdotetuilla muutoksilla 
muutetaan merkittävästi jotain 
matkapalvelujen pääominaisuuksista.
Hinnankorotuksia olisi voitava tehdä vain, 
jos matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset, verot tai maksut 
kolmannelle osapuolelle, joka ei 
välittömästi osallistu matkapakettiin 
sisältyvien matkapalvelujen toteuttamiseen, 
tai matkapakettiin liittyvät valuuttakurssit 
ovat muuttuneet ja jos sopimuksessa on 
nimenomaisesti varattu mahdollisuus sekä 
hinnan korottamiseen että alentamiseen.
Matkustajilla olisi oltava oikeus irtisanoa 
sopimus korvauksetta tai hyväksyä 
matkanjärjestäjän tarjoama 
vaihtoehtoinen ja samanarvoinen 
matkatarjous, jos hinnankorotukset ovat 
enemmän kuin 10 prosenttia
alkuperäisestä matkapaketin 
kokonaishinnasta.

Or. de

Perustelu

Tähänastinen sääntely ei mahdollistaisi yli 10 prosentin suuruisia oikeutettuja 
hinnankorotuksia.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Hinnankorotukset olisi aina 
perusteltava kirjallisesti. Jos 
hinnankorotus on yli 10 prosenttia, 
matkustajille olisi ilmoitettava kirjallisesti 
mahdollisuudesta irtisanoa sopimus tai 
tarjottava vaihtoehtoista vastaavaa 
matkaa varauksen mukaiseen hintaan.
Jos matkustaja ei käytä tätä 
mahdollisuutta, matka korotettuun 
hintaan olisi katsottava hyväksytyksi.
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Kirjallisen ilmoituksen saamista koskevan 
todistustaakan olisi oltava 
matkanjärjestäjällä.

Or. de

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
matkustajien oikeuksiin tehdä valituksia 
tämän direktiivin tai jonkin muun asiaan 
liittyvän unionin säädöksen nojalla, jotta 
matkustajilla olisi edelleen mahdollisuus 
tehdä valituksia matkanjärjestäjälle, 
liikenteenharjoittajalle tai muulle vastuussa 
olevalle osapuolelle tai tapauksen mukaan 
useammalle osapuolelle. On syytä 
selventää, että matkustajat eivät voi
yhdistää eri oikeusperustoihin 
pohjautuvia oikeuksia, jos oikeuksilla 
suojataan samaa etua tai niillä on sama 
tavoite. Matkanjärjestäjän vastuu ei rajoita 
oikeutta hakea korvausta kolmansilta 
osapuolilta, kuten palveluntarjoajilta.

(31) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
matkustajien oikeuksiin tehdä valituksia 
tämän direktiivin tai jonkin muun asiaan 
liittyvän unionin säädöksen nojalla, jotta 
matkustajilla olisi edelleen mahdollisuus 
tehdä valituksia matkanjärjestäjälle, 
liikenteenharjoittajalle tai muulle vastuussa 
olevalle osapuolelle tai tapauksen mukaan 
useammalle osapuolelle. On syytä 
selventää, että samoihin seikkoihin 
perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia 
ei voida yhdistää erilaisten säännösten 
nojalla. Matkanjärjestäjän vastuu ei rajoita 
oikeutta hakea korvausta kolmansilta 
osapuolilta, kuten palveluntarjoajilta.

Or. de

Perustelu

Ks. myös 12 artiklan 5 kohtaan tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jos matkustaja joutuu vaikeuksiin 
matkan tai loman aikana, matkanjärjestäjän 

(32) Jos matkustaja joutuu vaikeuksiin 
matkan tai loman aikana, matkanjärjestäjän 
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olisi avustettava häntä viivytyksettä. Avun 
olisi käsitettävä pääasiassa ja tarpeen 
mukaan terveyspalveluja, 
paikallisviranomaisia ja konsuliapua 
koskevien tietojen antaminen sekä 
esimerkiksi etäviestintään ja
vaihtoehtoisiin matkajärjestelyihin liittyvä 
käytännön apu.

olisi avustettava häntä asianmukaisella 
tavalla viivytyksettä. Avun olisi käsitettävä 
pääasiassa ja tarpeen mukaan 
terveyspalveluja, paikallisviranomaisia ja 
konsuliapua koskevien tietojen antaminen 
sekä esimerkiksi etäviestintään ja
vaihtoehtoisten matkajärjestelyjen 
tarjoamiseen liittyvä käytännön apu.

Or. de

Perustelu

Olisi selvennettävä, että matkanjärjestäjä ei ole esimerkiksi velvollinen maksamaan myös 
kustannuksia matkustajan tarvitsemista vaihtoehtoisista matkajärjestelyistä. Matkanjärjestäjä 
ei ole vastuussa matkustajan kohtaamista vaikeuksista.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautuneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja avustettuun 
matkajärjestelyyn osallistuvan yrityksen
maksukyvyttömyyden varalta.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tällaisia matkapalvelujen yhdistelmiä 
tarjoavat elinkeinonharjoittajat asettavat 
vakuuden matkustajien suorittamien 
kaikkien maksujen palauttamisen ja 
matkustajien paluukuljetuksen 
turvaamiseksi maksukyvyttömyyden 
varalta. Vaikka jäsenvaltioille jätetään 
harkintavalta maksukyvyttömyyssuojan 
antamistavan suhteen, niiden olisi 
kuitenkin varmistettava, että niiden
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan 
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
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tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja 
asianomaisen matkanvälittäjän tai
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 12 
päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY25 mukaan tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja 
asianomaisen matkanvälittäjän tai
avustettuun matkajärjestelyyn 
osallistuvan yrityksen toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 12 
päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY25 mukaan tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

__________________ __________________
25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. de

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tämän direktiivin antamisen johdosta
on mukautettava tiettyjä 
kuluttajansuojasäädöksiä. Koska kuluttajan 
oikeuksista 25 päivänä lokakuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2011/83/EU26 ei 
nykyisessä muodossaan sovelleta 
direktiivin 90/314/ETY kattamiin 
sopimuksiin, on tarpeen muuttaa direktiiviä 
2011/83/EU sen varmistamiseksi, että sitä 
sovelletaan avustettuihin 

(40) Tämän direktiivin antamisen johdosta 
on mukautettava tiettyjä 
kuluttajansuojasäädöksiä. Koska kuluttajan 
oikeuksista 25 päivänä lokakuuta 2011 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2011/83/EU26 ei 
nykyisessä muodossaan sovelleta 
direktiivin 90/314/ETY kattamiin 
sopimuksiin, on tarpeen muuttaa direktiiviä 
2011/83/EU sen varmistamiseksi, että sitä 
sovelletaan jatkossakin yksittäisiin 
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matkajärjestelyihin ja että tiettyjä siinä
vahvistettuja kuluttajien oikeuksia 
sovelletaan myös matkapaketteihin.

palveluihin, jotka ovat osa avustettua 
matkajärjestelyä, jos tällaisia yksittäisiä 
palveluita ei ole muutoin jätetty direktiivin 
2011/83EU soveltamisalan ulkopuolelle ja
tiettyjä direktiivissä vahvistettuja 
kuluttajien oikeuksia sovelletaan myös 
matkapaketteihin.

__________________ __________________
26 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64. 26 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.

Or. de

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso
lähentämällä jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten
tiettyjä osia, jotka liittyvät matkustajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin 
matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyjä koskeviin sopimuksiin.

Tämän direktiivin tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saavuttaa mahdollisimman yhtenäinen
kuluttajansuojan korkea taso 
jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten avulla, jotka 
liittyvät matkustajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin 
matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyjä koskeviin sopimuksiin.

Or. de

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Yhdenmukaistamisen taso
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Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä direktiivissä 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia 
tai sallivampia säännöksiä 
kuluttajansuojan erilaisen tason 
varmistamiseksi.

Or. de

Perustelu

Uusi teksti vastaa vuonna 2011 kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 4 artiklaa. Se on 
lisätty yhdenmukaisuuden vuoksi, ja sillä pyritään selventämään yhdenmukaistamisen astetta, 
joka on muotoiltu komission ehdotuksessa epäselvästi.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, joita tarjoavat tai 
kokoavat luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka eivät saa tästä 
toiminnasta suoraa tai epäsuoraa 
taloudellista voittoa,

Or. de

Perustelu

Ks. johdanto-osan 19 kappaletta, jonka alkuperäisessä versiossa mainittiin satunnaisesti 
järjestettävät matkat. Ratkaisevana tekijänä tässä on kuitenkin voiton saaminen.
Hyväntekeväisyysjärjestöt, jalkapalloseurat, koulut jne. on jätettävä soveltamisalan 
ulkopuolelle. Muussa tapauksessa myös niiden olisi otettava maksukyvyttömyysvakuutus, ja ne 
voitaisiin asettaa vastuuseen.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) rahoituspalveluja koskeviin 
liitännäissopimuksiin,

(b) sellaisia matkapalveluja koskeviin 
liitännäissopimuksiin, jotka tarjotaan 
matkapaketin lisäpalveluna tai
rahoituspalveluja koskeviin 
liitännäissopimuksiin,

Or. de

Perustelu

Olisi suhteetonta altistaa matkanvälittäjä riskille, että se katsottaisiin matkanjärjestäjäksi tai 
yhdistetyn matkajärjestelyn tarjoajaksi, kun se välittää varattuun matkapakettiin jonkin 
liitännäispalvelun, kuten junalipun lentoasemalle. Tällöin matkanvälittäjän pitäisi vastata 
paitsi varatusta lisäpalvelusta, myös matkapaketista, vaikka siitä vastaakin jo 
matkanjärjestäjä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankitaan
matkustajan työnantajan ja liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan välisen
puitesopimuksen perusteella,

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankitaan
liikematkoja koskevan puitesopimuksen 
perusteella,

Or. de

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
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tarkoitettuun matkapalveluun, jos kyseinen 
matkapalvelu ei ole merkittävä osa 
matkapakettia, tai

tarkoitettuun matkapalveluun, jos kyseinen 
matkapalvelu ei ole merkittävä osa 
matkapakettia, tai jos lisäpalvelu ei 
selvästikään ole matkan päätarkoitus; ja

Or. de

Perustelu

Direktiiviä sovelletaan, jos lisäpalvelu on selvästi matkan päätarkoitus, eli vaikkapa hotelli 
on varattu vain jonkin musikaalin vuoksi. Jos on kuitenkin kyse sivuseikasta, joka ei ole 
päätarkoitus (matkustaja viettää kaupungissa viisi yötä ja hankkii yhtenä iltana lipun 
musikaaliin), varaus ei kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) majoituksen sisältävään 
kuljetukseen linja-autolla, rautateitse, 
laivalla tai lentokoneella, kun 
päätarkoituksena on selvästi kuljetus;

Or. de

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai 
pitää voimassa säännöksiä, joiden 
soveltamisala on tässä artiklassa 
tarkoitettuja sopimuksia laajempi.

Or. de
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) majoitusta muussa kuin
asumistarkoituksessa,

(b) majoitusta asumistarkoituksessa, jos se 
kestää enintään kuukauden ja kyse ei 
selvästikään ole matkailusta,

Or. de

Perustelu

”Majoitusta muussa kuin asumistarkoituksessa” on harhaanjohtava. Majoituksessa on aina 
myös asumiseen liittyviä elementtejä. Tässä voidaan siis soveltaa vain yhtä lisävaatimusta, 
esimerkiksi turistikohteessa olon kestoa. Mukautus liittyy johdanto-osan 16 kappaleen 
tarkistukseen, jossa esimerkkinä mainitaan pitkäkestoiset kielikurssit.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) riippumatta siitä, tehdäänkö yksittäisten 
matkapalvelujen tarjoajien kanssa erillisiä 
sopimuksia, kyseisiä palveluja

(b) riippumatta siitä, tehdäänkö yksittäisten 
matkapalvelujen tarjoajien kanssa erillisiä 
sopimuksia, kyseisiä palveluja erityisesti

Or. de

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että myös tulevat markkinastrategiat kuuluvat soveltamisalaan, luettelo 
ei saa missään tapauksessa olla tyhjentävä.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä 
varausprosessin aikana, paitsi jos palvelut 
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varausprosessin aikana, yhdistetään todistettavasti matkustajan 
nimenomaisesta pyynnöstä, kun on 
annettu selvät ja selkeät tiedot siitä, ettei 
matkustaja voi vedota oikeuksiin, jotka 
tämän direktiivin mukaan liittyvät vain 
pakettimatkoihin,

Or. de

Perustelu

Pelkkä fyysisissä liiketiloissa toimivien matkatoimistojen harjoittama yksittäisten 
matkapalveluiden välittäminen asiakkaan erityistoivomusten johdosta pitää jatkossakin 
mahdollistaa mainituin ehdoin ilman, että matkatoimistot katsotaan tulevaisuudessa 
matkanjärjestäjiksi.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään
viimeistään ensimmäisen palvelun 
varausta vahvistettaessa matkustajan nimi 
tai varaustapahtuman loppuun saattamiseen
tarvittavat tiedot;

v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään
matkustajan nimi tai muita
varaustapahtuman loppuun saattamiseen
tarvittavia varaustietoja;

Or. de

Perustelu

”Vaadittavat tiedot” on hyvin epämääräinen käsite, jota on selvennettävä. Varauksen 
tekemiseen liittyvä rajoitus tarjoaa porsaanreikiä direktiivin kiertämiseen, mitä ei voida 
hyväksyä.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) ”avustetulla matkajärjestelyllä” 
vähintään kahden erityyppisen, samaa 
matkaa tai lomaa varten yhdistetyn 
matkapalvelun yhdistelmää, joka ei ole 
matkapaketti ja jossa tehdään erilliset 
sopimukset yksittäisten matkapalvelujen 
tarjoajien kanssa edellyttäen, että 
matkanvälittäjä helpottaa yhdistelmän 
kokoamista

(5) ”yhdistetyllä matkajärjestelyllä” 
vähintään kahden erityyppisen, samaa 
matkaa tai lomaa varten yhdistetyn 
matkapalvelun yhdistelmää, joka ei ole 
matkapaketti ja jossa tehdään erilliset 
sopimukset yksittäisten matkapalvelujen 
tarjoajien kanssa edellyttäen, että
osallistuva matkan tarjoaja tai
matkanvälittäjä helpottaa yhdistelmän 
kokoamista

Or. de

Perustelu

Katso avustettuihin matkajärjestelyihin liittyen tarkistusta 1. Toisella tarkistuksella pyritään 
estämään, että tarjoukset, joissa tarjoaja itse tarjoaa ensimmäisen palvelun eikä vain välitä 
sitä, ja antaa sen jälkeen matkustajalle mahdollisuuden toisen palvelun varaamiseen jonkin 
toisen tarjoajan kautta, kuuluisivat tämän määritelmään piiriin.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) erillisten varausten perusteella saman 
toimipaikassa käynnin tai toimipisteeseen 
otetun yhteyden aikana; tai

(a) saman toimipaikassa käynnin tai 
toimipisteeseen otetun yhteyden aikana
niin, että matkustaja valitsee ja maksaa 
palvelut yksitellen, tai

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan 10 kappaleen mukaan ”saman varausprosessin aikana" tarkoittaa, että 
matkustaja valitsee matkapalvelut ennen maksun hyväksymistä. Uudessa muodossa johdanto-
osan kappaleen rajoitus siirretään artiklaan ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) myy tai tarjoaa myytäväksi 
matkapaketteja tai

(a) myy tai tarjoaa myytäväksi
matkanjärjestäjän kokoamia
matkapaketteja tai

Or. de

Perustelu

Sanamuoto on peräisin vanhasta direktiivistä, ja se olisi säilytettävä, jotta osapuolet 
voitaisiin erottaa toisistaan selkeämmin.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) helpottaa sellaisten matkapalvelujen 
hankkimista, jotka muodostavat osan 
avustettua matkajärjestelyä, avustamalla 
matkustajia tekemään erilliset 
matkapalveluja koskevat sopimukset 
yksittäisten palveluntarjoajien kanssa;

(b) helpottaa sellaisten matkapalvelujen 
hankkimista, jotka muodostavat osan 
avustettua matkajärjestelyä, avustamalla 
matkustajia tekemään erilliset 
matkapalveluja koskevat sopimukset 
yksittäisten palveluntarjoajien, joista yksi 
voi olla matkanvälittäjä itse, kanssa;

Or. de

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on epäselvä tapauksessa, jossa tarjoaja myy ensin palvelun itse ja antaa 
sen jälkeen kuluttajalle mahdollisuuden varata muiden tarjoajien tarjoamia muita palveluita.
Ehdotetulla tarkistuksella selvennetään, että matkanvälittäjä, joka myy omaa palveluaan 
(kuten lentoyhtiö) ja mahdollistaa sen jälkeen muiden tarjoajien muiden matkapalveluiden 
varaamisen, kuuluu direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) ”lisäpalveluilla” ei-itsenäisiä 
matkapalveluita, joita tarjotaan 
matkapalveluiden yhteydessä tai niitä 
täydentäen ja jollaisia ovat erityisesti 
matkavakuutus, kuljetus asemalta 
majapaikkaan, kuljetus 
lähtölentoasemalle ja kuljetus retkien 
yhteydessä, matkatavaroiden kuljetus, 
hiihtopassien myynti, polkupyörien 
vuokraus, ateriat ja siivous majoituksen 
yhteydessä;

Or. de

Perustelu

”Lisäpalveluiden” määritelmä on lakitekstissä, ja on siksi mielekäs muuallakin kuin 
johdanto-osan 17 kappaleessa.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) ”liikenteenharjoittajalla” 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka ei ole matkanjärjestäjä eikä 
matkanvälittäjä ja tarjoaa matkustajien 
kuljetuspalveluita;

Or. de

Perustelu

Katso myös täydennystä, joka koskee sisäiseen suhteeseen liittyvää vastuuta ja mahdollisuutta 
vaatia vahingonkorvausta liikenteenharjoittajalta sisäisessä suhteessa, 11 artiklan VIII kohta.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) majoituksen sijainti, pääpiirteet ja
matkustajaluokka;

iii) majoituksen sijainti, pääpiirteet ja
virallinen luokka;

Or. de

Perustelu

Tämä on olennainen piirre, ja sen olisi oltava selvä ja sitova.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) toiminnan toteuttamiskieli tai -kielet ja vi) keskeisen toiminnan toteuttamiskieli tai 
-kielet ja

Or. de

Perustelu

Kaiken toiminnan ei pidä kuulua soveltamisalaan. Matkustajan ei esimerkiksi tarvitse tietää 
etukäteen, mitä kieltä bussinkuljettaja, hieroja tai kokki puhuvat. Sitä vastoin olisi tärkeää 
tietää, mitä kieltä lapsille ohjelmaa järjestävät henkilöt puhuvat.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) taataanko liikuntarajoitteiselle
henkilöille esteettömyys koko matkan tai 
loman aikana;

vii) pyynnöstä tieto siitä, sopiiko matka 
tietyllä tavalla liikuntarajoitteisille
henkilöille;

Or. de
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Perustelu

Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat esimerkiksi olla myös näkövammaisia tai raskaana. Olisi 
liiallista vaatia tietoja kaikkien mahdollisten ryhmien osalta. Nämä tiedot on kuitenkin 
annettava aina nimenomaisesta pyynnöstä.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) peruutusoikeus ja sen ehdot;

Or. de

Perustelu

Mietinnön mukaan peruutusoikeus koskee etäsopimuksia ja sopimuksia, jotka tehdään 
liiketilojen ulkopuolella.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja
matkapaketin alkamista edeltävä 
vähintään 20 päivän määräaika 
matkapaketin peruuttamiselle, jos
osallistujien vähimmäismäärä ei täyty;

(e) tarvittaessa matkapaketin 
toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja 10 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu sovellettava 
peruuttamisen määräaika ennen matkan
alkamista, jos tämä määrä ei täyty;

Or. de

Perustelu

Yleinen 20 päivän pituinen peruuttamisen määräaika kaikenlaisten matkojen yhteydessä on 
liian jäykkä, minkä vuoksi ehdotetaan porrastusta. Katso myös 10 artiklan 3 kohtaa koskevaa 
tarkistusta.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) yleiset tiedot passi- ja 
viisumimääräyksistä, mukaan luettuna 
viisumien hankkimisajat, joita sovelletaan 
asianomaisen jäsenvaltion tai 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
kansalaisiin, sekä tiedot 
terveysmääräyksistä;

(f) yleiset tiedot jäsenvaltioiden passi- ja 
viisumimääräyksistä sekä terveyttä 
koskevista muodollisuuksista varatun 
matkan ja oleskelun yhteydessä;

Or. de

Perustelu

Koska direktiivi koskee EU:n jäsenvaltioista matkustavia, tiedot olisi ilmoitettava EU:n 
jäsenvaltioiden osalta. On epäselvää, mitä ”asianomaisella” tarkoitetaan. Lisäksi 
matkanjärjestäjän ei tarvitse mainita ja/tai ajantasaistaa mahdollisesti työtaakan vuoksi 
muuttuvia hankkimisaikoja.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) tiedot mahdollisuudesta ottaa matkaa 
koskeva peruutusvakuutus tai vakuutus 
onnettomuudesta tai sairaudesta 
aiheutuvan kotiuttamisen kustannuksia 
varten;

Or. de

Perustelu

Alkuperäisen direktiivin 90/314 säännös olisi säilytettävä, koska lainsäädännön mukainen 
sairausvakuutus ei korvaa tällaista vakuutusta riittävällä tavalla.
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi. Sen 
todistaminen, että nämä tiedot on välitetty 
matkustajalle, kuuluu 
matkanjärjestäjälle, ja jos matkapaketti 
myydään matkanvälittäjän kautta, se 
kuuluu matkanvälittäjälle.

Or. de

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ei voi muuttaa 
matkustajalle 4 artiklan a, c, d, e ja 
g alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja ja ilmoita 
matkustajalle kaikista muutoksista 
selkeästi ja näkyvästi ennen sopimuksen 
tekemistä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ei voi muuttaa 
matkustajalle 4 artiklan a, c, d, e, f ja 
g alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja. Kaikista 
ennen sopimuksen tekemistä annettavien 
tietojen muutoksista on ilmoitettava 
matkustajalle selkeällä ja näkyvällä 
tavalla kirjallisesti ennen sopimuksen 
tekemistä.

Or. de

Perustelu

Myös passeja ja viisumeja koskevat rajoitukset ja määräajat voivat muuttua matkustusmaissa.
Tällöin myös matkanjärjestäjän on muutettava tietoja ja ennen kaikkea myös ilmoitettava ne.
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja 
lisämaksuja tai muita kustannuksia 
koskevia tietoja ei anneta ennen 
sopimuksen tekemistä, matkustaja ei ole 
velvollinen maksamaan kyseisiä maksuja 
tai muita kustannuksia.

2. Jos 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja 
lisämaksuja tai muita kustannuksia 
koskevia tietoja ei anneta kirjallisesti
ennen sopimuksen tekemistä, matkustaja ei 
ole velvollinen maksamaan kyseisiä 
maksuja tai muita kustannuksia.

Or. de

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedot yhteyspisteestä, johon matkustaja
voi tehdä valituksen paikalla 
havaitsemastaan 
vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnistä;

(c) tiedot kaikista tarvittavista 
yhteystiedoista sellaista tapausta varten, 
että matkustaja havaitsee palvelun 
tarjoamisen sopimuksenvastaisella 
tavalla, sekä tiedot siitä, mitä matkustajan 
on tehtävä;

Or. de

Perustelu

12 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan matkustaja on velvollinen ilmoittamaan 
matkanjärjestäjälle viipymättä heti, kun hän havaitsee palvelun tarjoamisen 
sopimuksenvastaisella tavalla. Matkanjärjestäjän vastuun, joka koskee valitusprosessista 
tiedottamista kuluttajalle, tulisi vastata tätä matkustajan vastuuta. Näin varmistetaan, että 
kuluttaja tietää tarkoin, millaisiin toimiin hänen on ryhdyttävä.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) alaikäisen matkustaessa matkapaketilla, 
johon sisältyy majoitus, tiedot, joiden 
avulla alaikäiseen tai hänestä 
matkakohteessa vastuussa olevaan 
henkilöön saadaan suoraan yhteys;

(f) alaikäisen matkustaessa ilman 
vanhempiaan tai huoltajiaan
matkapaketilla, johon sisältyy majoitus, 
tiedot, joiden avulla vanhemmat tai 
huoltajat saavat yhteyden alaikäiseen tai 
hänestä matkakohteessa vastuussa olevaan 
henkilöön;

Or. de

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tiedot käytettävissä olevista 
vaihtoehtoisista ja verkkovälitteisistä 
riitojenratkaisumekanismeista.

(g) tiedot käytettävissä olevista 
vaihtoehtoisista
riitojenratkaisumekanismeista direktiivin 
2013/11/EU mukaisesti ja 
verkkovälitteisistä 
riitojenratkaisumekanismeista asetuksen 
2013/524/EU mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Molemmat mainitut säädökset on hyväksytty, ja siksi niitä on sovellettava tässä muodossa 
ilman, että luodaan epäselvyyttä määrittelemättömien viittausten avulla.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 
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tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa
ennen matkapaketin alkamista 
matkanjärjestäjälle pysyvällä välineellä.

tiedotettuaan asiasta viimeistään seitsemän 
päivää ennen matkapaketin alkamista 
matkanjärjestäjälle pysyvällä välineellä.

Or. de

Perustelu

Olisi vältettävä epäselviä määräaikoja.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat
polttoainekustannukset,

(a) kuljetuskustannukset mukaan luettuna
polttoainekustannukset,

Or. de

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnanalennus on otettava huomioon, jos 
hinta muuttuu vähintään kolme 
prosenttia, ja se voidaan ottaa huomioon, 
jos se nousee vähintään kolme prosenttia.
Hinnankorotuksesta on ilmoitettava 
matkustajalle kirjallisesti ja se on 
perusteltava. Jos hintaa lasketaan, 
matkanjärjestäjä voi veloittaa 
hallinnollisista kuluista 10 euroa 
matkustajaa kohden.

Or. de
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Perustelu

Suhteettoman vaivan ja suhteettomien kulujen välttämiseksi olisi asetettava muutoksen 
vähimmäismäärä.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus saa olla enintään 10 
prosenttia matkapaketin hinnasta.

2. Jos edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on yli 10 prosenttia, 
matkanjärjestäjään sovelletaan 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
ilmoitusvelvollisuutta ja matkustajaan 
sovelletaan saman kohdan mukaisia 
oikeuksia.

Or. de

Perustelu

Muussa tapauksessa tietynsuuruinen korotus olisi periaatteessa mahdollinen ilman, että 
kerrotaan syitä.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle pysyvällä välineellä selkeästi 
ja näkyvästi

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia tai matkan hintaa 
enemmän kuin 10 prosenttia 
sopimuksessa sovitusta hinnasta, 
matkanjärjestäjän on ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava matkustajalle 
pysyvällä välineellä selkeästi ja näkyvästi
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Or. de

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotetuista muutoksista ja (a) ehdotetuista muutoksista ja niiden 
vaikutuksista matkan hintaan ja

Or. de

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen ilman seuraamuksia annetussa 
kohtuullisessa määräajassa ja että 
ehdotettu muutos katsotaan muussa 
tapauksessa hyväksytyksi.

(b) jos tehty muutos vaikuttaa 
merkittävästi matkan suorittamiseen, siitä, 
että matkustaja voi purkaa sopimuksen 
ilman seuraamuksia annetussa 
kohtuullisessa tai vaihtoehtoisesti 
hyväksyä matkanjärjestäjän esittämän 
samanarvoisen tarjouksen.

Or. de

Perustelu

On erittäin tärkeää ottaa huomioon, millainen merkitys muutoksella on. Pelkkä oikeus 
sopimuksen purkamiseen ei anna matkustajalle lyhyellä aikavälillä mitään vaihtoehtoa, koska 
ennen matkan alkamista ei olisi myöskään hinnan suhteen riittävää korvaavaa vaihtoehtoa.
Siksi matkanjärjestäjän on tarjottava vaihtoehto.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) siitä, että ehdotettu sopimusmuutos 
katsotaan hyväksytyksi, jos matkustaja ei 
ole käyttänyt oikeutta sopimuksen 
purkamiseen tai käyttänyt vaihtoehtoista 
matkatarjousta.

Or. de

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetut sopimukseen 
tehdyt muutokset johtavat matkapaketin 
laadun huononemiseen tai kustannusten 
alenemiseen, matkustajalla on oikeus saada 
asianmukainen hinnanalennus.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetut sopimukseen 
tehdyt muutokset tai vaihtoehtoinen 
tarjous johtavat matkapaketin laadun 
huononemiseen tai kustannusten 
alenemiseen, matkustajalla on oikeus saada 
asianmukainen hinnanalennus.

Or. de

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos sopimus puretaan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, matkanjärjestäjän 
on palautettava kaikki matkustajalta saadut 
maksut neljäntoista päivän kuluessa 
sopimuksen purkamisesta. Matkustajalla 
on tapauksen mukaan oikeus saada 
korvausta 12 artiklan mukaisesti.

4. Jos sopimus puretaan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, matkanjärjestäjän 
on palautettava kaikki matkustajalta saadut 
maksut neljäntoista päivän kuluessa 
sopimuksen purkamisesta. Tämä koskee 
myös maksuja sen kautta varatuista 
lisäpalveluista, kuten matka- tai 
peruutusvakuutuksesta tai varatuista 
lisätoiminnoista kohteessa. Matkustajalla 
on tapauksen mukaan oikeus saada 
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korvausta 12 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On varmistettava kaikkien varauksesta aiheutuneiden kulujen täysin korvaaminen.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jos sopimus on tehty liiketilojen 
ulkopuolella tai on kyse etäsopimuksesta, 
matkustajalla on oikeus peruuttaa 
sopimus 24 tunnin ajan 
varausvahvistuksen saamisesta. Tätä ei 
kuitenkaan sovelleta etäsopimuksiin, 
jotka on tehty vähemmän kuin 14 päivää 
ennen matkan aloittamista.

Or. de

Perustelu

Pitempi peruutusoikeus olisi ongelmallinen, koska se olisi siirrettävä edelleen monille 
yksittäisille palveluntarjoajille. 24 tunnin peruutusoikeuden pitäisi kuitenkin olla 
toteutettavissa.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi purkaa sopimuksen ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
maksettavaa asianmukaista korvausta 
vastaan. Sopimuksessa voidaan vahvistaa 
kohtuulliset vakiomääräiset 
peruutusmaksut purkamisajankohdan ja 
tavanomaisten kustannussäästöjen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi purkaa sopimuksen ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
maksettavaa asianmukaista korvausta 
vastaan. Sopimuksessa voidaan vahvistaa 
kohtuulliset vakiomääräiset 
peruutusmaksut purkamisajankohdan ja 
tavanomaisten kustannussäästöjen 
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perusteella sekä niiden tulojen perusteella, 
jotka olisi saatu matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. Jos 
vakiomääräisiä peruutusmaksuja ei ole 
määritelty, korvaus vastaa matkapaketin 
hintaa, josta on vähennetty 
matkanjärjestäjän säästämät kustannukset.

perusteella sekä niiden tulojen perusteella, 
jotka olisi saatu matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. Jos 
vakiomääräisiä peruutusmaksuja ei ole 
määritelty, korvaus vastaa matkapaketin 
hintaa, josta on vähennetty 
matkanjärjestäjän säästämät kustannukset.
Korvauksen kohtuullisuutta koskeva 
todistustaakka on matkanjärjestäjällä.

Or. de

Perustelu

Vain matkanjärjestäjä voi kertoa, millaisia kustannuksia hän säästää. Vain matkanjärjestäjä 
tietää vaihtoehtoisen käytön.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin.

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkasopimuksen 
tekemisen jälkeen matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin. Tällaisista olosuhteista on 
kyse esimerkiksi silloin, jos esimerkiksi 
sotatoimet tai luonnonkatastrofi 
vaikuttavat matkapakettiin merkittävän 
kielteisellä tavalla. Väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden katsotaan 
olevan kyseessä erityisesti silloin, kun 
kohteeseen matkustamista neuvotaan 
välttämään luotettavissa ja julkisissa 
tiedotteissa, kuten jäsenvaltioiden 
viranomaisten suosituksissa.

Or. de
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Perustelu

Täydennys vastaa johdanto-osan 26 kappaletta, joka kuluttajien kannalta katsotun 
ymmärrettävyyden vuoksi on poistettava myös lakitekstistä. Peruuttamisoikeutta ei voida 
soveltaa, jos matkustaja tietää kohteessa vallitsevista poikkeuksellisista olosuhteista jo 
matkaa varatessaan.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen 
määräajan kuluessa ja vähintään 20 päivää 
ennen matkapaketin alkamista; tai

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen 
määräajan kuluessa, kuitenkin 
viimeistään;
i) 20 päivää ennen matkan alkamista, kun 
matka kestää yli kuusi päivää;
ii) 7 päivää ennen matkan alkamista, kun 
matka kestää 2–6 päivää;
iii) 48 tuntia ennen matkan alkamista, 
kun matka kestää päivän;
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
sopimuksen purkamisesta; tai

Or. de

Perustelu

Yleinen 20 päivän pituinen peruuttamisen määräaika kaikenlaisten matkojen yhteydessä on 
liian jäykkä, minkä vuoksi on järkevää käyttää porrastusta Itävallan hyväksi havaitun mallin 
mukaisesti.. Tämä koskee molempia osapuolia: sekä yrityksiä mutta kuitenkin ennen kaikkea 
myös kuluttajia. Kuluttajaa ei auta, että päiväretki peruutetaan määräaikaan liittyvistä syistä 
20 päivää ennen matkan alkamista, koska matkanjärjestäjä on oikeudellisesti velvoitettu 
tietämään tarkan osanottajamäärän jo 20 päivää etukäteen.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos sopimus puretaan 1, 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti, matkanjärjestäjä maksaa 
takaisin matkustajalta perusteettomasti
perityt maksut neljäntoista päivän kuluessa.

4. Jos sopimus puretaan 1, 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti, matkanjärjestäjä maksaa 
takaisin matkustajalta perityt maksut 
neljäntoista päivän kuluessa.

Or. de

Perustelu

Olisi vaikea osoittaa, mitkä summat on maksettu aiheettomasti ja mitä tämä käytännössä 
tarkoittaisi. Kenellä olisi asiaa koskeva todistustaakka?

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin, jollei tämä ole epäsuhtaista.

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin, jollei tämä ole epäsuhtaista
tai jollei tämä johdu itse matkustajasta.
Samaa sovelletaan myös, jos 12 artiklan 3 
kohdan b alakohdan ehto ei täyty.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevien 
sääntöjen kanssa, jotta säännökset olisivat yhdenmukaisia.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 4 kohdan mukaisessa 
tapauksessa matkustaja voi irtisanoa 
sopimuksen, jos palvelu on tarjottu 
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selvästi sopimusehtojen vastaisella tavalla 
eikä ehtoja voida täyttää jälkikäteen tai 
siinä ei ole onnistuttu.

Or. de

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista enintään 
viideltä yöltä yhtä matkustajaa kohti.
Majoituksesta vastaa matkanjärjestäjä, ja 
hotellin tason on vastattava tehtyä 
varausta. Matkustaja voi suorittaa 
varauksen itse vain, jos matkanjärjestäjä 
ei nimenomaisesti voi tehdä sitä itse.
Matkustaja voi tällöin vaatia 
matkanjärjestäjältä korvauksena joko
enintään kolme yötä matkustajaa kohden 
ilman hintarajaa tai enintään viisi yötä 
matkustajaa kohti niin, että hinta on 
enintään 100 euroa yötä kohti.

Or. de

Perustelu

Tässä kohdassa on löydettävä kaikkien osapuolten kannalta tasapainoinen kompromissi. Jos 
matkanjärjestäjä huolehtii yöpymisistä itse, sen olisi vastattava enintään viiden yön 
kustannuksista ilman hinnan ylärajaa. Jos matkustajan on kuitenkin tehtävä varaus itse, 
hänen on saatava korvaus tästä aiheutuneista kustannuksista enintään kolmelta yöltä ilman 
hinnan ylärajaa tai korvaus viideltä yöltä, jolloin korvaus on kuitenkin enintään 100 euroa 
yöltä.
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Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä 
ei sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä 
erityistä lääkinnällistä apua tarvitseviin 
henkilöihin sillä edellytyksellä, että 
matkanjärjestäjälle on ilmoitettu heidän 
erityistarpeistaan viimeistään 48 tuntia 
ennen matkapaketin alkamista.
Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 
enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön nojalla.

6. Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden yhteydessä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota liikuntarajoitteisiin 
henkilöihin. Matkanjärjestäjän on 
otettava liikuntarajoitteisten henkilöiden
tarpeet huomioon mahdollisuuksiensa 
mukaan.

__________________
28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. de

Perustelu

Liikuntarajoitteisia henkilöitä ei pidä asettaa etusijalle muihin matkustajiin nähden.
Lisäyöpymisistä aiheutuvien lisäkustannusten rajoittamiskielto aiheuttaa matkanjärjestäjälle 
ennakoimattoman riskin. Tällainen rasite kuormittaa merkittävästi ja kielteisellä tavalla 
erityisesti matkanjärjestäjiä, joiden järjestämille matkoille osallistuu suhteellisesti paljon 
liikuntarajoitteisia henkilöitä, mikä vähentää tällaisen liiketoiminnan houkuttelevuutta.
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Matkustaja voi vaatia 50 prosentin 
hinnanalennusta, jos sopimusehtojen 
vastainen palvelun tarjoaminen johtuu 
väistämättömistä ja poikkeuksellisista 
olosuhteista.

Or. de

Perustelu

Hinnanalennus kuuluu 3 kohdan asemesta 2 kohtaan.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Matkustajalla ei ole oikeutta
hinnanalennukseen tai
vahingonkorvaukseen, jos

3. Matkustajalla ei ole oikeutta 
vahingonkorvaukseen, jos

Or. de

Perustelu

Oikeuden hinnanalennukseen tulisi olla olemassa riippumatta siitä, mihin palvelun 
tarjoaminen sopimuksenvastaisella tavalla perustuu. Tällainen hinnanalennus on perusteltu, 
jos matkustaja ei ole saanut maksamaansa hintaan täyttä sopimuksenmukaista palvelua.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) johtuu väistämättömistä ja Poistetaan.
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poikkeuksellisista olosuhteista tai

Or. de

Perustelu

Tämä säännös kuormittaisi kuluttajia liikaa. Riskit on jaettava suhteessa 50:50.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän direktiivin mukainen oikeus 
korvaukseen tai hinnanalennukseen ei 
vaikuta asetukseen (EY) N:o 261/200429, 
asetukseen (EY) N:o 1371/200730, 
asetukseen (EU) N:o 1177/201031 eikä 
asetukseen (EU) N:o 181/201132

perustuviin matkustajien oikeuksiin.
Matkustajilla on oltava oikeus tehdä 
valituksia tämän direktiivin ja edellä 
mainittujen asetusten nojalla, mutta he 
eivät saa yhdistää samoihin seikkoihin 
perustuvia oikeuksia eri oikeusperustojen
nojalla, jos oikeuksilla suojataan samaa 
etua tai niillä on sama tavoite.

5. Tämän direktiivin mukainen oikeus 
korvaukseen tai hinnanalennukseen ei 
vaikuta asetukseen (EY) N:o 261/200429, 
asetukseen (EY) N:o 1371/200730, 
asetukseen (EU) N:o 1177/201031 eikä 
asetukseen (EU) N:o 181/201132

perustuviin matkustajien oikeuksiin.
Matkustajilla on oltava oikeus esittää 
vaatimuksia ja erityisesti laajempia 
vahingonkorvausvaatimuksia tämän 
direktiivin ja edellä mainittujen asetusten 
nojalla. Samoihin seikkoihin perustuvia
vahingonkorvausvaatimuksia ei voida 
yhdistää erilaisten säännösten nojalla.

__________________ __________________
29 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1. 29 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.
30 EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14. 30 EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14.
31 EUVL L 334, 17.2.2010, s. 1. 31 EUVL L 334, 17.2.2010, s. 1.
32 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1. 32 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1.

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa lentomatkustajien oikeuksia koskevaan direktiiviin tehtyjä muutoksia, ja 
siinä otetaan huomioon asiaa koskeva menettely unionin tuomioistuimessa (Az.: XZR/111/12).
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on enintään yksi vuosi.

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on kaksi vuotta oikeuden 
syntymisestä.

Or. de

Perustelu

Tämä kahden vuoden määräaika vastaa IMCO-valiokunnan 5.11.2013 hyväksymää 
määräaikaa, joka liittyy lentomatkustajien oikeuksista annettuun direktiiviin.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä avustaa viivytyksettä 
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa 
erityisesti

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä avustaa viivytyksettä 
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa
asianmukaisella tavalla ja erityisesti

Or. de

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) järjestämällä matkustajalle 
mahdollisuuksia etäviestintään ja
vaihtoehtoisiin matkajärjestelyihin.

(b) järjestämällä matkustajalle 
mahdollisuuksia etäviestintään ja
vaihtoehtoisten matkajärjestelyjen 
tekemiseen.

Or. de



PR\1011179FI.doc 47/57 PE524.596v01-00

FI

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen 
maksun tällaisesta avusta, jos matkustaja 
on aiheuttanut tilanteen 
huolimattomuudella tai tahallisesti.

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen 
maksun tällaisesta avusta.

Or. de

Perustelu

Tekstin mukaan on tällaisesta avusta aiheutuneiden kustannusten periminen on mahdollista 
vain, jos matkustaja on itse aiheuttanut vaikeutensa. Siitä aiheutuu matkanjärjestäjälle 
merkittävä riski.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden alueelle sijoittautuneet
matkanjärjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjät ja pakettimatkojen ja
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavat matkanvälittäjät
huolehtivat siitä, että niiden 
maksukyvyttömyyden tapauksessa tai 
jonkin yhdistettyyn matkajärjestelyyn 
osallistuvan yrityksen 
maksukyvyttömyyden tapauksessa kaikki
matkustajien suorittamat maksut 
palautetaan tehokkaasti ja viipymättä, jos 
palveluihin sisältyy matkustajien kuljetus
ja paluukuljetus. On tarjottava matkan 
jatkamista, jos se on mahdollista.

Or. de
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Perustelu

Maksukyvyttömyyssuojan toteutumista ja kattavuutta koskevia säännöksiä olisi sovellettava
sekä matkapaketteihin että avustettuihin matkajärjestelyihin ja kaikkiin asianosaisiin.
Paluukuljetusta ei tarvitse järjestää heti, jos matkustaja on vasta matkansa alussa. Jos 
suunniteltu jatko on vielä mahdollinen, matkan jatkamisen pitäisi olla mahdollista niin 
pitkään kuin mahdollista.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat sen alueella toimivan toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
matkanvälittäjän 
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut.
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 15 
työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen matkanjärjestäjän tai 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavan matkanvälittäjän 
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut.
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 15 
työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

Or. de

Perustelu

Muussa tapauksessa tämä olisi porsaanreikä vastuun kiertämiseen. Tarkistus liittyy 15 
artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) että matkustaja ei voi käyttää tässä 
direktiivissä yksinomaan matkapakettia 
käyttäville matkustajille myönnettyjä 
oikeuksia mutta hänellä on oikeus hänen 

(b) että matkustaja ei voi käyttää tässä 
direktiivissä yksinomaan matkapakettia 
käyttäville matkustajille myönnettyjä 
oikeuksia mutta hänellä on oikeus hänen 
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ennalta suorittamiensa maksujen 
palautukseen ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, oikeus 
paluukuljetukseen siltä varalta, että itse 
matkanvälittäjästä tai jostakin 
palveluntarjoajasta tulee maksukyvytön.

ennalta suorittamiensa maksujen 
palautukseen ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, oikeus 
paluukuljetukseen siltä varalta, että itse 
matkanvälittäjästä tai jostakin 
palveluntarjoajasta tulee maksukyvytön, ja

Or. de

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tarvittaessa olemassa olevasta 
peruutusoikeudesta ja sen ehdoista.

Or. de

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
-18 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-18 artikla
Tietojen ilmoittamatta jättäminen

1. Jos oikeus peruttamiseen on olemassa, 
mutta matkustajalle ei kuitenkaan ole 
kerrottu siitä, matkustaja voi irtisanoa 
sopimuksen ilman, että siitä aiheutuu 
mitään kustannuksia.
2. Jos matkustajalle ei ole ilmoitettu 
hinnannoususta tai muista 
lisäkustannuksista, hänen ei tarvitse 
maksaa näistä kuluista.

Or. de
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Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut 
ETA:n ulkopuolelle, jäsenvaltioon 
sijoittautuneeseen matkanvälittäjään 
sovelletaan matkanjärjestäjille IV ja V 
luvussa asetettuja velvoitteita, ellei 
matkanvälittäjä näytä toteen, että 
matkanjärjestäjä noudattaa IV ja V luvun 
säännöksiä.

Jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut 
ETA:n ulkopuolelle, jäsenvaltioon 
sijoittautuneeseen matkanvälittäjään 
sovelletaan matkanjärjestäjille IV ja V 
luvussa asetettuja velvoitteita, ellei 
matkanvälittäjä näytä toteen, että 
matkanjärjestäjä noudattaa IV ja V luvun 
säännöksiä. Tällaisen matkanjärjestäjän 
harjoittamaan välittämiseen ei sovelleta 
vahingonkorvausta koskevan oikeuden 
mukaista vastuuta sopimuksen mukaisten 
muiden huolellisuusvelvoitteiden 
rikkomisen johdosta. Nämä säännökset 
eivät vaikuta välittäjää koskevaan 
muuhun kansalliseen vastuuseen.

Or. de

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varauksen yhteydessä 
tekemistään virheistä. Matkanvälittäjä ei 
ole vastuussa, jos virheet johtuvat
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

Or. de
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Perustelu

Alkuperäisestä johdanto-osan 37 kappaleesta seuraa, että matkanvälittäjä on vastuussa 
varauksen yhteydessä tapahtuneista virheistä vain, kun ne johtuvat matkanvälittäjästä 
itsestään. Olisi suhteetonta laajentaa matkanvälittäjän vastuuta sen oman vaikutusalueen 
ulkopuolelle. Siksi asiaa on selvennettävä myös asiaa koskevassa artiklassa.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivi 90/314/EY [18
kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen.

Kumotaan direktiivi 90/314/EY [24
kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen.

Or. de

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään [18 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on toimitettava 
komissiolle viipymättä nämä säännökset 
kirjallisina.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. de

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä
[18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta].

2. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä
[24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta].

Or. de
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PERUSTELUT

Yleistä

Esittelijä pitää matkapaketeista annetun direktiivin 90/314/ETY tarkistamista myönteisenä 
erityisesti, koska huomioon on otettava verkkokauppa. Kuitenkaan ei saa jättää huomiotta, 
että matkailumarkkinat ovat jatkuvassa liikkeessä etenkin verkossa ja uusia liikeideoita 
kehitetään jatkuvasti. Siksi direktiivin soveltamisala ei saa olla liian kapea ja konkreettinen.
Näin voidaan estää, ettei direktiivi ole vanhentunut jo tullessaan voimaan. On ehdottomasti 
vältettävä tilanne, jossa kehitetään liiketoimintamalleja direktiivin soveltamisalan 
kiertämiseksi. Siksi direktiivin pakottavuus on hyvin tärkeää samoin kuin jäsenvaltioiden 
velvollisuus varmistaa direktiivin noudattaminen ja maksukyvyttömyyssuojan toimivuus sekä 
niiden velvollisuus määrittää ja myös soveltaa pakotteita, jos yritykset eivät noudata 
velvoitteitaan. Maksukyvyttömyyssuojan vastavuoroinen tunnustaminen on tärkeää samoin 
kuin jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö. Lisäksi on erityisen tärkeää, että 
jäsenvaltiot yhdessä komission kanssa viittaavat tästä direktiivistä johtuviin oikeuksiin ja 
selvittävät, millaisiin matkoihin direktiiviä sovelletaan ja millaisilla matkoilla tällaista suojaa 
ei ole.

Samoin on varmistettava, ettei uusi direktiivi ole päällekkäinen matkustajien oikeuksia
koskevien nykyisten säädösten kanssa. On ratkaisevaa, että oikeudet voivat kumuloitua vain 
silloin, kun ei vedota samaan oikeuteen. Sitä vastoin laajempien vahingonkorvausvaatimusten 
on oltava mahdollisia aina. Asianomaisten yritysten on voitava hakea korvausta keskinäisesti.
Koska vaatimus on sisäinen, tällöin sovelletaan kansallista oikeutta. Tahon, jonka puoleen 
kuluttaja kääntyy, on kuitenkin oltava aina matkanjärjestäjä, koska oikeudellinen sisäinen 
suhde ei ole kuluttajan kannalta merkityksellinen seikka.

Täysi yhdenmukaistaminen vai vähimmäisyhdenmukaistaminen

Keskeisellä sijalla on kysymys, pitäisikö soveltaa täyttä yhdenmukaistamista vai 
vähimmäisyhdenmukaistamista. Komission ehdotuksessa ei ole tähän liittyvää yksiselitteistä 
linjaa. Ei varmastikaan ole yksinkertaista noudattaa selkeää menettelyä etenkään, kun jotkin 
jäsenvaltiot todennäköisesti vastustaisivat ponnekkaasti täyttä yhdenmukaistamista. Ei 
kuitenkaan pidä unohtaa, että tavoitteena ovat yhteiset sisämarkkinat. Siksi kuluttajilla on 
oltava yhdenmukainen suoja sekä selvät ja selkeät yhtenäiset oikeudet. Näin on oltava, 
riippumatta siitä, asuvatko he Eupenissa vai Aachenissa, jotka sijaitsevat vain 16 kilometrin 
päässä toisistaan mutta eri jäsenvaltioissa. Siksi esittelijä katsoo, että täysi 
yhdenmukaistaminen on eurooppalaisten kuluttajien edun mukaista ja kilpailusyistä myös 
eurooppalaisten yritysten edun mukaista. Jotta voidaan taata yhtenäinen menettely, 
direktiiviin on sisällytetty kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin 4 artiklaa vastaava uusi 
artikla, ” Yhdenmukaistamisen taso”. Sen mukaan jäsenvaltiot eivät voi pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tämän direktiivin säännöksistä poikkeavia sisäisiä säännöksiä, ellei tässä 
direktiivissä toisin säädetä. Tämä koskee myös tiukempia tai sallivampia säännöksiä 
kuluttajansuojan toisenlaisen tason toteuttamiseksi. Esittelijä on tietoinen siitä, että 
jäsenvaltiot voivat vastustaa tätä merkittävästi. Vaaditaan kuitenkin nimenomaisesti 
kuluttajansuojan korkeaa yhteistä tasoa, koska muussa tapauksessa sellaisten jäsenvaltioiden 
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kuluttajat, joissa suojan taso on matalampi, kokisivat syrjintää. Tavoitteena on oltava suojan 
parantaminen eikä sen heikentäminen.

Soveltamisala ja määritelmät

Soveltamisalaan eivät kuulu sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tarjoamat ja 
järjestämät matkat, joka ei saa tästä toiminnasta suoraa tai epäsuoraa taloudellista voittoa.
Matkat, joiden järjestäminen ei ole liiketoimintaa ja joita tekevät esimerkiksi jalkapalloseurat, 
koulut tai hyväntekeväisyysjärjestöt, eivät saa johtaa maksukyvyttömyyttä koskeviin 
velvoitteisiin tai vastuuseen. Se olisi epäoikeudenmukaista.

2 artiklassa on myös selvennettävä liikematkoja koskevan poikkeuksen ehdot. Olisi 
sovellettava puitesopimusta riippumatta siitä, onko yritys tai organisaatio erikoistunut 
liikematkoihin. Lisäksi on käytävä selväksi, että matkustajan työnantajan sekä yrityksen 
välisessä puitesopimuksessa on kyse työnantajasta oikeushenkilönä.

Lisäksi 2 artiklan mukaiseen liitännäissopimuksia koskevaan poikkeukseen on lisätty 
sopimukset, jotka liittyvät pakettimatkan lisäpalveluihin. Tällä muutoksella estetään se, että 
matkanvälittäjistä ja erityisesti pienistä paikallisista matkatoimistoista tulee matkapaketin 
tarjoajia sen vuoksi, että varataan täydentävä kuljetus matkan aloituspaikkaan, esimerkiksi 
junamatka lähtölentokentälle. Tällöin ne olisivat varsinaisen matkanjärjestäjän ohella 
vastuussa koko matkasta.

Komission on käytettävä matkapaketin tai ”yhdistetyn matkajärjestelyn”, aiemmin ”avustetun 
matkajärjestelyn” (käsitettä on muutettava, koska sillä on joissakin jäsenvaltioissa jo oma 
käyttönsä ja sisältönsä), perusteena vain erilaisten matkapalveluiden yhdistelmää.
Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat majoitus, kuljetukset ja autonvuokraus. Kahden 
lisäpalvelun yhdistelmä tai yhden pääasiallisen palvelun yhdistäminen ei-keskeiseen 
lisäpalveluun olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Puhtaat 
kuljetussopimukset, joihin liittyy majoitus, kuten matkustaminen junan makuuvaunussa tai 
majoituksen sisältävät lauttamatkat, olisi siksi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Risteilyt 
sekä monta päivää kestävät ja majoituksen sisältävät junamatkat, jotka koostuvat monista 
osista ja joilla on nimenomaisesti matkan luonne pelkän kuljetuksen asemesta, olisi kuitenkin 
sisällytettävä soveltamisalaan.

Jotta hotellialaa ei rasitettaisi kohtuuttomasti, soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
hotelliyöpymiset, joihin liittyy muita varauksia, kuten musikaalilippuja ja kylpylähoitoja, ellei 
lisäpalvelu ole yksiselitteisesti matkan päätarkoituksena. Määritettäessä lisäpalvelu 
”keskeiseksi” tai ”ei-keskeiseksi” olisi 20 prosentin hintarajan ohella otettava huomioon myös 
matkan luonne, matkustajan varauksen yhteydessä ilmaisema nimenomainen toive sekä
kuvaus, jonka matkan tarjoaja on antanut varauksen yhteydessä.

On tärkeää tehdä selvä ero matkapaketin ja ”yhdistettyjen matkajärjestelyjen” välillä ja on 
selvennettävä vastuun jakautumista erityisesti myös ennen sopimuksen tekemistä annettavien 
tietojen yhteydessä.
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Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ja peruuttaminen

Matkanjärjestäjälle ei pitäisi sälyttää liikaa ilmoittamisvelvoitteita ennen sopimuksen 
tekemistä annettaviin tietoihin liittyen. Esimerkiksi kaikkien toimintojen yhteydessä 
puhuttavien kielten pakollinen ilmoittaminen tai pakolliset tiedot sopivuudesta kaikille 
liikuntarajoitteisille menisivät liian pitkälle. Tiedot sopivuudesta liikuntarajoitteisille olisi 
ilmoitettava vasta, kun niitä todella pyydetään. Sitä vastoin on erityisen tärkeää, että 
ilmoitetaan kaikki asiaan liittyvät yhteystiedot myös siltä varalta, että matkustaja haluaa tehdä 
ilmoituksen palvelusta, joka on sopimuksen vastainen.

Tällaisen peruutusoikeuden pitää nimenomaisesti koskea liiketilojen ulkopuolella tehtyjä 
sopimuksia ja etäsopimuksia. Matkustajalla on oltava peruutusoikeus 24 tunnin ajan 
varauksen vahvistamisesta. Tätä ei kuitenkaan pidä soveltaa etäsopimuksiin, jotka on tehty 
vähemmän kuin 14 päivää ennen matkan aloittamista.

Sen lisäksi matkustajan pitäisi voida irtisanoa sopimus milloin tahansa kohtuullista korvausta 
vastaan. Korvauksen kohtuullisuutta koskeva todistustaakka on matkanjärjestäjällä, koska 
vain matkanjärjestäjä voi esittää, millaisia kustannuksia sille on aiheutunut tai se on säästänyt.
Jos matkaan vaikuttavat merkittävällä tavalla väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet, 
kuten sotatoimet tai luonnonkatastrofi, matkustajalla pitäisi olla oikeus peruutukseen 
korvausta maksamatta. Tätä ei kuitenkaan pidä soveltaa, kun tällaiset olosuhteet ovat 
syntyneet jo ennen varausta ja matkustajalla on ollut tieto niistä.

Matkan muuttaminen ja hinnan laskeminen tai korottaminen

Tietyissä tapauksissa voi olla tarpeen, että matkanjärjestäjä voi tehdä yksipuolisesti muutoksia 
matkasopimukseen. Jos tällaiset muutokset koskevat matkan pääominaisuuksia ja tämän 
johtaa matkan huomattavaan muuttumiseen, matkustajalla on oikeus perumiseen taloudellista 
vahinkoa kärsimättä. Matkustajan on tällöin voitava peruuttaa koko matka varatut lisäpalvelut 
mukaan lukien. Hinnankorotus voidaan ottaa huomioon vain, kun se on yli 3 prosenttia 
matkan hinnasta. Hinnanalennus on joka tapauksessa otettava huomioon, kun se on yli 
3 prosenttia. Jos hintaa lasketaan, matkanjärjestäjä saa veloittaa hallinnollisista kuluista 
10 euroa matkustajaa kohden. Hinnanmuutokset on aina perusteltava kirjallisesti. Jos hintaa 
nostetaan yli 10 prosenttia tai jos sopimusta muutetaan sallitulla tavalla merkittävästi, 
oikeudellisena seurauksena pitäisi olla matkustajan maksuttoman peruutusoikeuden ohella 
myös, että otetaan käyttöön mahdollisuus vaatia samanlaista matkaa. Usein pelkkä 
peruutusoikeus ei auta matkustajaa, jos hän ei pysty enää varaamaan nopeasti vastaavaa 
matkaa. Tällä on suuri merkitys (pienille) matkustajaryhmille ja perheille erityisesti sesongin 
aikana. Siksi matkustajan on voitava valita kolmesta vaihtoehdosta. Matkan hyväksyminen 
korkeampaan hintaan, vaihtoehtona tarjotun matkan hyväksyminen tai vetäytyminen matkaa 
koskevasta sopimuksesta ja samalla oikeus saada välittömästi korvaus jo maksetusta matkan 
hinnasta ja kaikista aiheutuneista lisäkustannuksista. Jos matkustaja ei vastaa kirjallisesti 
ilmoitettuihin sopimusmuutoksiin tai yli 10 prosentin hinnankorotukseen, matka korotettuun 
hintaan katsotaan hyväksytyksi. Ilmoitusta koskeva todistustaakka on matkanjärjestäjällä.
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Matkustaja pulassa

Jos matkustaja joutuu loman tai matkan aikana vaikeuksiin, jotka eivät ole aiheutuneet 
matkanjärjestäjästä, matkanjärjestäjän olisi kuitenkin oltava velvollinen antamaan sopivaa 
apua välittömästi. Tämä käsittää myös tietojen antamisen ja käytännön avun esimerkiksi 
etäviestintävälineiden käytössä tai vaihtoehtoisten matkajärjestelyjen tekemisen. Tästä ei saa 
kuitenkaan aiheutua kustannuksia matkanjärjestäjälle, sillä tämä ei voi mitenkään vaikuttaa 
tilanteeseen, jossa matkustaja on. Matkustajan on maksettava aiheutuneet kustannukset itse tai 
vaadittava niitä vastuussa olevalta kolmannelta osapuolelta. Matkanjärjestäjän olisi kuitenkin 
viitattava ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa matkavakuutuksiin ja matkan 
peruuttamista koskeviin vakuutuksiin.

Maksukyvyttömyyssuoja

On tärkeää huolehtia siitä, että olemassa on kattava maksukyvyttömyyssuoja. Tämä koskee 
paitsi taloudellista turvaa, myös välitöntä takaisinkuljetusta, jos matkustaja jää pulaan 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin kotivaltioissaan. Matkustajaa on suojeltava 
matkanjärjestäjän, matkanvälittäjän tai avustettuun matkajärjestelyyn osallistuvan yrityksen 
maksukyvyttömyydeltä. Samalla olisi kuitenkin selvennettävä, että matkustajaa ei 
maksukyvyttömyystapauksessa tarvitse välttämättä kuljettaa takaisin heti, sillä tämä voisi 
epäselvissä tapauksissa tarkoittaa, että vasta lomansa alussa olevat matkustajat olisi 
välttämättä kuljetettava takaisin. Pikemminkin olisi tarjottava matkan jatkamista, jos se on 
mahdollista.

Tuottamuksesta riippumaton vastuu

Myös tuottamuksesta riippumatonta vastuuta koskeva kysymys on hyvin tärkeä. Tällaista 
vastuuta ei saa evätä. Siksi on oikein, kuten lentomatkustajien oikeuksia koskevan direktiivin 
(EY) 261/2004 tarkistuksen yhteydessä, että jos matkustajan takaisinkuljetus oikeaan aikaan 
väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ei ole mahdollista, 
matkanjärjestäjällä on tietynasteinen vastuu (11 artikla). Tilannetta ei kuitenkaan voida täysin 
verrata pelkkiin lentoihin, joissa on kyse pelkästään kuljetuksista. Siksi on tärkeää, että 
matkanjärjestäjä huolehtisi aluksi majoituksesta. Matkustajan pitäisi tai matkustaja voisi tehdä 
tämän itse, jos matkanjärjestäjä ei nimenomaisesti pysty tekemään tai halua tehdä sitä. Jos 
matkustajan on viime kädessä etsittävä majoitus itse, majoitus on rajoitettava joko kolmeen 
päivään ilman hintarajoitusta tai viiteen päivään niin, että sovelletaan komission esittämää 
hintarajoitusta 100 euroa yöltä.

Tilanne on kuitenkin toinen, kun on kyse tuottamuksesta riippumattomasta vastuusta 
hinnanalennuksen yhteydessä (12 artikla). Komission ehdotuksen mukaan matkustajan on 
yksin kannettava riski, joka liittyy sopimusehtojen täyttymättä jäämiseen väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Riski pitäisi jakaa tasan molempien osapuolen kesken.

Koska aikataulu on varsin tiukka, tähän mietintöön tulee vielä tarkistuksia, joita esittelijä 
aikoo esittää lisää käynnissä olevan menettelyn yhteydessä. Asiaan liittyvien sidosryhmien ja 
niiden kantojen suuri määrä asettaa suuren haasteen. Lisäksi on otettava huomioon 
lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen tarkistuksen, jonka käsittely on vielä 
käynnissä, päällekkäiset ja joissakin tapauksissa identtiset säännökset. Esittelijä pyrkii 
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saamaan aikaan tasapainoisen suhteen kuluttajan etujen ja taloudellisten etujen välillä.
Lopputuloksena on tarkoitus saada aikaan ymmärrettävä ja hyvin jäsennelty sääntely, joka 
vastaa uusinta kehitystä tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa ja tarjoaa riittävän ja kestävän 
suojan kaikille sidosryhmille.


