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Aihe: Vetoomus nro 1282/2011, Frej Mikael Valdemar Holmberg, Suomen 
kansalainen, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta 
ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 soveltamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä varasi lennot puolalaiselta halpalentoyhtiöltä WIZZ Airilta. Yhtiö 
peruutti matkan viimeisen osuuden Varsovasta Turkuun ja korvasi sen lennolla Gdanskista 
Turkuun. Vetoomuksen esittäjä haki ja sai vain osittaisen korvauksen hänelle koituneista 
lisäkustannuksista, koska hän ei valinnut halpalentoyhtiön lentoa. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että tämä perustelu ei ole yhdenmukainen asetuksen kanssa, erityisesti kun 
halpalentovaihtoehtoa ei ole. Vetoomuksen esittäjä tekee joitakin ehdotuksia asetuksen 
parantamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. maaliskuuta 2012. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2012

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai 
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11. helmikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 ja 8 artiklassa todetaan, 
                                               
1 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.



PE492.743v01-00 2/3 CM\907489FI.doc

FI

että matkustajalla on oikeus apuun, joka koskee matkan uudelleenreititystä "vastaavilla 
kuljetusehdoilla", kun lento on peruutettu lyhyellä varoitusajalla.

Komissio katsoo, että vastaaviin kuljetusehtoihin kuuluu matkustaminen samassa luokassa 
kuin mihin lippu on ostettu (esimerkiksi turistiluokka vastaa turistiluokkaa). Asetuksessa ei 
tehdä eroa halpalentoyhtiöiden ja muiden lentoyhtiöiden välillä.

Wizz Airin yleisten kuljetusehtojen 16.2.1 artiklassa todetaan, että uudelleenreititystä 
tarjotaan vain sen omilla "tai muilla halpalentoyhtiöiden palveluilla". Artikla ei näin ollen 
vaikuttaisi täyttävän esitettyä vaatimusta, vaan se näyttäisi olevan asetuksen 15 artiklassa 
vahvistetun velvollisuuksista luopumista koskevan kiellon vastainen ja siten mitätön.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta lentoyhtiöiden 
yhteydessä. Tässä tapauksessa asia kuuluu Puolan kansallisen täytäntöönpanoelimen 
toimivaltaan. Sen yhteystiedot ovat
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Vaihtoehtoisesti matkustajat voivat pyytää oikeudellista neuvoa ja viedä asiansa kansallisiin 
tuomioistuimiin, sillä vain jälkimmäiset voivat myöntää korvauksia kyseisissä olosuhteissa.
Tässä yhteydessä on syytä mainita eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta 
menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annettu asetus (EY) N:o 861/20071, jolla perustettiin 
eurooppalainen menettely tämän kaltaisten pienten rajat ylittävien riita-asioiden selvittämistä 
varten. Matkustajien olisi oltava tietoisia siitä, että heidän on vietävä asia oikeuteen tietyssä 
määräajassa ja että he voivat menettää kanneoikeutensa, jos he eivät käytä sitä tiettynä 
määräaikana.

Päätelmä

Vetoomuksen esittäjälle on tarjolla lisätietoa tämän lainsäädännön mukaisista oikeuksista 
verkkosivustolla www.airpassengerrights.eu.

Unionin oikeuden mukaan vetoomuksen esittäjän valituksen kaltaiset valitukset kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaan nimettyjen kansallisten täytäntöönpanoelinten 
toimivaltaan tai vetoomuksen esittäjä voi viedä asian suoraan kansalliseen tuomioistuimeen.
Komissio ehdottaa näin ollen, että vetoomuksen esittäjä jättää valituksen Puolan kansalliselle 
täytäntöönpanoelimelle tai toimivaltaiselle kansalliselle tuomioistuimelle.

Mitä tulee vetoomuksen esittäjän ehdotuksiin asetuksen parantamiseksi, komissio totesi 
Euroopan parlamentille 19. joulukuuta 2011 antamassaan tiedonannossa (Eurooppalainen 
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näkemys matkustajien eduksi: Tiedonanto matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa 
(COM(2011)0898)), että se aikoo tarkastella matkustajien oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 toimivuutta tulevassa vaikutusten arvioinnissaan. 
Komissio käynnisti joulukuussa 2011 julkisen kuulemisen, jossa kerättiin sidosryhmiltä 
ehdotuksia asetuksen mahdollista tarkistamista varten ja joka päättyi 16. maaliskuuta 2012. 
Komissio aikoo esittää tämän julkisen kuulemisen ja tulevan vaikutusten arvioinnin 
perusteella ehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Suurin osa vetoomuksen esittäjän ehdotuksista sisältyy kyseiseen työhön.


