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LYHYET PERUSTELUT

I. Matkapakettidirektiivin tarkistaminen

Kuluttajat tarvitsevat suojaa erityisesti matkustaessaan, minkä vuoksi matkapakettidirektiivi 
hyväksyttiin vuonna 1990. Sen jälkeen matkailumarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet 
huomattavasti. Verkkokaupan kehittyminen ja lentoliikennealan vapautuminen ovat 
muuttaneet kuluttajien tapaa järjestää lomamatkansa. Kuluttajat toimivat yhä aktiivisemmin 
ja räätälöivät lomansa vaatimustensa mukaisiksi erityisesti käyttämällä internetiä ja 
yhdistelemällä sen avulla matkajärjestelyjä sen sijaan, että he valitsisivat valmiita paketteja.

Tällainen kehitys aiheuttaa kasvavaa epävarmuutta siitä, missä tilanteissa ja toimissa 
noudatetaan matkapaketteja koskevia unionin sääntöjä ja mitkä jäävät niiden ulkopuolelle. 
Usein kuluttajat eivät ole tietoisia siitä, minkälaista suojaa he voivat odottaa tietyssä 
tilanteessa. Sen vuoksi on selvää, että lainsäädäntöä on päivitettävä, jotta se kattaisi 
myyntikäytännöt, joita ei ollut olemassa, kun nykyinen direktiivi hyväksyttiin.

II. Valmistelijan yleinen kanta

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä, koska siinä selkeytetään ja 
ajanmukaistetaan matkustajien suojan kattavuutta, kun kyseessä on matkapalvelujen 
yhdistelmien ostaminen samaa matkaa tai lomaa varten, ulottamalla direktiivin soveltamisala 
kattamaan verkossa ostettavien matkapakettien ja avustettujen matkajärjestelyjen eri muodot. 
Tämä johtaa avoimuuden lisääntymiseen kaikkien markkinatoimijoiden eduksi.

Valmistelijan tavoitteena on:

– luoda kilpailumyönteisempi ja tasapuolisempi toimintaympäristö matkailumarkkinoilla 
toimiville yrityksille

– varmistaa, että kaikki kuluttajat saavat korkeatasoista suojelua ostaessaan 
matkailupalvelujen yhdistelmiä jakelukanavasta riippumatta, sekä varmistaa, että 
säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kohtuulliset direktiivin 
tarkistetun soveltamisalan piiriin kuluville uusille toimijoille

– varmistaa, että matkailijoille tiedotetaan paremmin heidän ostamistaan matkailutuotteista 
ja että heidän käytettävissään on selkeämpiä ja tehokkaampia muutoksenhakukeinoja, jos 
jokin menee vikaan.

Sen vuoksi valmistelija ehdottaa tarkistuksia, joiden tarkoituksena on lujittaa komission 
ehdotuksen tavoitteita. Tarkistukset koskevat muun muassa seuraavia aiheita:

i) Soveltamisala
Koska markkinat muuttuvat lainsäädäntöä nopeammin, on tarpeen määritellä, mitkä 
(verkosta tai muualta hankitut) matkailupalvelujen yhdistelmät kuuluvat direktiivin 
soveltamisalan piiriin. Valmistelija katsoo, että ”matkapaketin” määritelmää on laajennettava 
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ja että sen olisi katettava kuluttajille myytävät matkailupalvelujen yhdistelmät. ”Avustettujen 
matkajärjestelyjen” merkitys olisi kuitenkin otettava huomioon, koska niiden ansiosta 
direktiivi kestää aikaa ja kuluttajille voidaan tarjota asianmukaista suojelua jonkin 
palveluntarjoajan maksukyvyttömyystapauksessa.

ii) Erilliset matkapalvelut
Joidenkin kysymysten suhteen voidaan sanoa, että ehdotetun direktiivin soveltamisala ei ole 
riittävän laaja. Niin kutsutut pakettimatkat käyvät yhä vanhanaikaisemmiksi. Sen jälkeen kun 
direktiivi hyväksyttiin vuonna 1990, matkailu ja matkailumarkkinat ovat muuttuneet 
huomattavasti samoin kuin kuluttajien mieltymykset ja asenteet kyseisillä markkinoilla. 
Esimerkiksi yhtä tiettyä matkapalvelua koskevat erilliset sopimukset on nimenomaisesti 
jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Kuluttajajärjestöt ovat ilmoittaneet useista 
tapauksista, joissa välittäjä on myynyt yksittäisiä palveluja ja kuluttajille on aiheutunut 
haittaa. Siksi valmistelija ehdottaa, että erillisiä matkapalveluja myyvien välittäjien olisi 
noudatettava joitakin tämän direktiivin vähimmäisvaatimuksia. Lainsäädännön aukko olisi 
tällä alalla ongelmallinen, koska markkinat kehittyvät siten, että kolmannet osapuolet myyvät 
yhä enemmän yksitäisiä palveluja ja kuluttajat järjestävät matkansa itsenäisesti. 

iii) Yhdenmukaistamisen taso

Nykyisessä ehdotuksessa ei ole yksiselitteistä säännöstä, joka koskisi yhdenmukaistamisen 
tasoa. Täydellinen yhdenmukaistaminen tarjoaa kuluttajille yhtenäisen suojan koko unionissa 
mutta estää jäsenvaltioita hyväksymästä tarvittaessa tiukempia säännöksiä kuluttajien eduksi, 
mikä on mahdollista nykyisen direktiivin mukaisesti. Monissa jäsenvaltioissa ehdotettu 
tarkistaminen heikentäisi kansallisia kuluttajansuojanormeja ja varsinkin sopimusoikeuden 
säännöksiä. Valmistelija kannattaa kohdennettua lähestymistapaa yhdenmukaistamiseen.

iv) Maksukyvyttömyyssuoja 

Nykyistä pakettimatkojen järjestäjiä koskevaa velvoitetta, jonka mukaan suoritettujen 
maksujen palauttamisen ja matkustajien paluukuljetuksen turvaamiseksi on asetettava riittävä 
vakuus maksukyvyttömyyden varalta, olisi sovellettava myös avustettuihin 
matkajärjestelyihin tasapuolisen kilpailun takaamiseksi ja kuluttajien suojaamiseksi. On 
aiheellista korostaa myös, että liikenteenharjoittajalla on keskeinen rooli pakettimatkojen 
sujuvan toiminnan varmistamisessa. Näin ollen valmistelija ehdottaa 
maksukyvyttömyyssuojan ulottamista koskemaan matkustajaliikenteen liikenteenharjoittajia. 

***

Koska kuluttajansuojan alan lainsäädäntö on hajanaista ja matkailumarkkinat muuttuvat 
lainsäädännön kehitystä nopeammin, valmistelija pitää asianmukaisena etenemistapana pohtia 
matkustajien oikeuksien alalle kattavaa välinettä. Kuluttajat käyttävät yhä vähemmän 
pakettimatkoja. Sen vuoksi valittu käsitepari ”matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt” 
kattaa vain osan nykykäytännöstä. Matkapalvelut kattavat yksi ainoa väline olisi sitäkin 
tärkeämpi, koska useimmissa kuluttajansuojaa koskevissa direktiiveissä liikenneala jätetään 
nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 palvelut ostetaan samalta 
elinkeinonharjoittajalta sähköisten 
varausmenettelyjen avulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on sisällyttää ”pakettimatkan” määritelmään samalta 
elinkeinonharjoittajalta ostetut matkayhdistelmät. Toisiinsa linkin kautta yhteydessä olevien 
palvelujen olisi kuuluttava avustettujen matkajärjestelyjen piiriin. Katso myös tarkistukset 
16 ja 19.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä aiheuttaa kuluttajille riskiä ja jättää heitä tämän direktiivin mukaisesti 
käytettävissä olevien muutoksenhakukeinojen ulkopuolelle vain matkan lyhyen keston vuoksi 
tai siksi, että järjestäjä myy matkoja vain "satunnaisesti". Matkustajille saattaa aiheutua 
ongelmia aivan kuten muidenkin pakettien kanssa, kun taas elinkeinonharjoittajan riski on 
pienempi alle 24 tuntia kestävien matkojen lyhyen keston vuoksi.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
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 

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
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 
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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 katsottaa olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset, sotaan, 
luonnonkatastrofeihin, kansanterveyteen, 
yleiseen turvallisuuteen tai terrorismiin 
liittyvät olosuhteet vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin. 
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden olisi katsottaa olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Tietyissä tapauksissa 
matkanjärjestäjien olisi voitava tehdä 
yksipuolisia muutoksia 
matkapakettisopimukseen. Matkustajilla 
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 5 prosenttia 
matkapaketin kokonaishinnasta.
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Or. en

Perustelu

Korotuksen enimmäismäärän asettaminen 10 prosenttiin aiheuttaisi kohtuuttoman taakan 
matkustajille varsinkin, jos matkapaketin hinta on korkea ja/tai paketissa on monia 
osallistujia, esimerkiksi kun kyseessä on perhe (jolloin kukin jäsen maksaisi 10 prosenttia 
lisää). Joidenkin valtioiden lainsäädännössä sallitaan hintojen korottaminen, mutta korotus 
vahvistettu pienemmäksi kuin 10 prosenttia. Toisissa jäsenvaltioissa hinnan korottaminen ei 
ole mahdollista lainkaan, tai matkustajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen 
vuoksi.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On tarpeen suojella matkustajia 
tilanteissa, joissa matkanvälittäjä järjestää 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn varaamisen ja tekee 
virheitä varausprosessin aikana.

(37) On tarpeen suojella matkustajia 
tilanteissa, joissa matkanvälittäjä järjestää 
matkapaketin, avustetun matkajärjestelyn 
tai erillisen matkapalvelun varaamisen ja 
tekee virheitä varausprosessin aikana.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 17 artiklaa 
lukuun ottamatta matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille, ja 4–14 artiklaa, 
18 artiklaa ja 21 artiklan 1 kohtaa lukuun 
ottamatta avustettuihin matkajärjestelyihin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille, avustettuihin 
matkajärjestelyihin ja erillisiin 
matkapalveluihin, joita tarjoavat 
myytäväksi tai myyvät muut 
matkanvälittäjät kuin palvelun omistajat.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajajärjestöt ovat ilmoittaneet useista tapauksista, joissa välittäjä on myynyt yksittäisiä 
palveluja ja kuluttajille on aiheutunut haittaa. Sen vuoksi on syytä vahvistaa kyseisten 
palvelujen myyjiä koskevat vähimmäisvaatimukset. Lainsäädännön aukko olisi tällä alalla 
ongelmallinen, koska markkinat kehittyvät siten, että kolmannet osapuolet myyvät yhä 
enemmän yksitäisiä palveluja ja kuluttajat järjestävät matkansa itsenäisesti. Katso 
tarkistukset 9 ja 73.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, joiden kesto on alle 
24 tuntia, elleivät ne sisällä yöpymistä,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä aiheuttaa kuluttajille riskiä ja jättää heitä tämän direktiivin mukaisesti
käytettävissä olevien muutoksenhakukeinojen ulkopuolelle vain matkan lyhyen keston vuoksi 
tai siksi, että järjestäjä myy matkoja vain "satunnaisesti". Matkustajille saattaa aiheutua 
ongelmia aivan kuten muidenkin pakettien kanssa, kun taas elinkeinonharjoittajan riski on 
pienempi alle 24 tuntia kestävien matkojen lyhyen keston vuoksi.

Tarkistus 8

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 
matkustajan työnantajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisen 
puitesopimuksen perusteella,

Or. en
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Perustelu

Komissio ehdottaa liikematkojen järjestämiseen erikoistuneiden elinkeinonharjoittajien 
jättämistä soveltamisalan ulkopuolelle, mikä loisi epäyhtenäiset toimintaedellytykset loma- ja 
liikematkoja myyvien matkatoimistojen välille.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) yhtä tiettyä matkapalvelua koskeviin 
erillisiin sopimuksiin.

(e) yhtä tiettyä matkapalvelua koskeviin 
erillisiin sopimuksiin, paitsi jos niitä 
tarjoaa myytäväksi tai myy muu 
matkanvälittäjä kuin palvelun omistaja.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 6 perustelu.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Yhdenmukaistamisen taso

Mikäli tässä direktiivissä ei toisin säädetä, 
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
antaa kansallisessa lainsäädännössään 
tämän direktiivin kattamalla alalla 
tiukempia säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajansuojan parantamisen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei ole säännöstä, joka koskisi selvästi yhdenmukaistamisen tasoa. Täydellinen 
yhdenmukaistaminen estäisi jäsenvaltioita hyväksymästä tarvittaessa tiukempia säännöksiä 
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kuluttajien eduksi, mikä on mahdollista nykyisen matkapakettidirektiivin mukaisesti. Monissa 
jäsenvaltioissa ehdotettu tarkistaminen heikentäisi kansallisia kuluttajansuojanormeja. 
Yhdenmukaistamiseen tarvitaan kohdennettua lähestymistapaa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettua poikkeusta matkapaketteihin, 
avustettuihin matkajärjestelyihin tai 
erillisiin matkapalveluihin, jotka on 
ostettu valtioista riippumattoman 
järjestön, uuden yrityksen tai pienen tai 
keskisuuren yrityksen kanssa tehdyn 
puitesopimuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Matkustajan työnantajan kanssa tehdyn puitesopimuksen perusteella ostettujen 
matkapakettien ja avustettujen matkajärjestelyjen jättämisen soveltamisalan ulkopuolelle ei 
pitäisi koskea kansalaisjärjestöjä eikä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska niillä ei ole 
samoja rahoituskeinoja kuin suuremmilla yrityksillä. Tämä olisi kuluttajansuojadirektiivin 
mukaista, koska siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa direktiiviä 
kansalaisjärjestöihin, aloitteleviin yrityksiin ja pieniin tai keskisuuriin yrityksiin 
(ks. kuluttajansuojadirektiivin johdanto-osan 13 kappale).

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä direktiivi ei estä 
elinkeinonharjoittajia tarjoamasta 
matkustajille sopimusjärjestelyjä, jotka 
antavat tässä direktiivissä säädettyä 
paremman suojan.
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Or. en

Perustelu

Säännös on kuluttajansuojadirektiivin 3 artiklan 6 kohdan säännösten mukainen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ”matkapaketilla” vähintään kahden 
erityyppisen, samaa matkaa tai lomaa 
varten yhdistetyn matkapalvelun 
yhdistelmää, jos

(2) ”matkapaketilla” jakelukanavasta 
riippumatta vähintään kahden 
erityyppisen, samaa matkaa tai lomaa 
varten yhdistetyn matkapalvelun 
yhdistelmää, jos

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 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, kyseisten palvelujen on 
täytettävä jokin seuraavista kriteereistä

Or. en

Perustelu

Kuluttajille ja yrityksille olisi oltava selvää, että kriteerit ovat yksittäisiä eivätkä 
kumulatiivisia. Kukin kriteeri riittää yksinään yhdistelmän määrittelemiseksi “paketiksi” 
(johdanto-osan 10 kappaleessa mainitaan ”vaihtoehtoiset kriteerit”).
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana,

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana myös tapauksissa, 
joissa ne laskutetaan erikseen,

Or. en

Perustelu

Nykyistä direktiiviä sovelletaan myös silloin, kun laskutus tapahtuu erikseen 
(ks. direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 1 kohta).

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 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 samalta 
elinkeinonharjoittajalta käyttämällä 
verkkovarausmenettelyjä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on sisällyttää ”pakettimatkan” määritelmään samalta 
elinkeinonharjoittajalta ostetut matkayhdistelmät. Toisiinsa kytkettyjen palvelujen olisi 
kuuluttava avustettujen matkajärjestelyjen piiriin. Katso myös tarkistus 19.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

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) ”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 yksi 
palveluntarjoajista tai matkanvälittäjä 
helpottaa yhdistelmän kokoamista

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa tekstissä jää epäselväksi, onko kyseessä avustettu matkajärjestely, jos 
elinkeinonharjoittaja myy palvelun omissa nimissään ja helpottaa sopimuksen syntymistä 
matkustajan ja toisen palveluntarjoajan kesken. Tarkistuksessa selvennetään, että kun 
matkanvälittäjä myy oman palvelunsa (esim. kun lentoyhtiö myy lentolipun tai rautatieyhtiö 
myy junalipun) ja siihen yhdistetään majoitus tai muu matkailupalvelu, yhdistelmä kuuluisi 
direktiivin soveltamisalan piiriin.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) kun matkustaja valitsee kunkin 
matkapalvelun erikseen ja hyväksyy niitä 
koskevat maksut erikseen saman 
toimipaikassa käynnin tai toimipisteeseen 
otetun yhteyden aikana, mikäli hänelle on 
tiedotettu selvästi ja pysyvällä välineellä 
ennen sopimukseen sitoutumista, että hän 
ei voi hyötyä mistään tällä direktiivillä 
yksinomaan pakettimatkojen ostajille 
tarkoitetuista oikeuksista, ellei hän osta 
matkapalvelujen yhdistelmää 2 artiklan 
b alakohdassa tarkoitetuin edellytyksin;
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Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään toisiinsa kytketyt palvelut avustettujen 
matkajärjestelyjen piiriin. Sanamuoto on otettu 2 artiklan b kohdan v alakohdasta ja siihen on 
tehty tarvittavat mukautukset, jotta varmistetaan, että tietojen siirtäminen 
verkkovarausmenettelyjen välillä on riittävä edellytys sille, että kyseessä katsotaan olevan 
avustettu matkajärjestely, kun sen tuloksena on samaa matkaa koskevien matkapalvelujen 
yhdistelmä. Kuluttajien olisi hyvin vaikea ymmärtää, minkälaisen lomamatkan he ovat 
varanneet, jos heidän olisi erotettava ne toisistaan sen mukaan, mitä tietoja on siirretty.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – 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 kanssa, 
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joista yksi voi olla matkanvälittäjä itse;

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa tekstissä jää epäselväksi, onko kyseessä avustettu matkajärjestely, jos 
elinkeinonharjoittaja myy palvelun omissa nimissään ja helpottaa sopimuksen syntymistä 
matkustajan ja toisen palveluntarjoajan kesken. Tarkistuksessa selvennetään, että kun 
matkanvälittäjä myy oman palvelunsa (esim. kun lentoyhtiö myy lentolipun tai rautatieyhtiö 
myy junalipun) ja siihen yhdistetään majoitus tai muu matkailupalvelu, yhdistelmä kuuluisi 
direktiivin soveltamisalan piiriin.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

(i) matkakohde tai -kohteet, matkareitti ja 
oleskeluajat päivämäärineen;

(i) matkakohde tai -kohteet, matkareitti ja 
oleskeluajat päivämäärineen sekä matkaan 
sisältyvien yöpymisten lukumäärä;

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(iii) majoituksen sijainti, pääpiirteet ja 
matkustajaluokka;

(iii) majoituksen sijainti, pääpiirteet ja 
matkustajaluokka ja mahdollisuuksien 
mukaan nimi sekä lisäksi huonekategoria 
ja sen pääpiirteet;

Or. en
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

(iii a) yksityiskohtainen kuvaus 
majoituspaikassa saatavilla olevista 
palveluista, mukaan lukien tiedot 
mahdollisista olosuhteista, jotka saattavat 
heikentää palvelujen laatua;

Or. en

Perustelu

Olosuhteita, jotka saattavat heikentää palvelujen laatua, ovat esimerkiksi hotellin 
ulkopuolella tai lähistöllä tehtävät työt ja huonokuntoiset tai käyttökelvottomat tilat.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

(iii b) matkapaketin ja majoituksen 
kohderyhmä;

Or. en

Perustelu

Kuluttajan pitäisi olla tietoinen ehdotetun matkapaketin ja majoituksen kohderyhmästä 
(esim. lapsiperheet, ikääntyvät henkilöt, seikkailunhaluiset matkailijat).

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

(vii) taataanko liikuntarajoitteiselle 
henkilöille esteettömyys koko matkan tai 

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

Or. en

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) onko matkustajalla oikeus peruuttaa 
sopimus, ja jos on, oikeuden käyttämiseen 
liittyvät ehdot, määräajat ja menettelyt;

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) tiedot matkanjärjestäjän ja 
-välittäjän maksukyvyttömyyssuojasta ja 
vastuuvakuutuksesta;

Or. en

Tarkistus 28

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, 

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

Or. en

Perustelu

Osa elinkeinonharjoittajista tulkitsee tätä vaatimusta kapeasti. He toimittavat siis ainoastaan 
tiedot viisumimääräyksistä, joita sovelletaan sen valtion kansalaisiin, johon 
elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) käytettävissä olevat yrityksen omat 
valitusten käsittelymenettelyt ja 
mahdollisuus käyttää tuomioistuinten 
ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakukeinoja sekä niiden 
määrärajat;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) tarvittaessa tiedot mahdollisista 
matkakohteessa tai sen välittömässä 
läheisyydessä esiintyvistä esimerkiksi 
luonnonkatastrofeihin, kansanterveyteen, 
yleiseen järjestykseen tai terrorismiin 
liittyvistä riskeistä;

Or. en
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Tarkistus 31

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. Muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa 
tehtyjen sopimusten yhteydessä tiedot on 
annettava myös paperiversiona.

Or. en

Tarkistus 32

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, c a, d, e, g ja 
g a alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja ja ilmoita 
matkustajalle kaikista muutoksista selkeästi 
ja näkyvästi ennen sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle 
avun antamiseen velvollisen 
matkanjärjestäjän paikallisen edustajan tai 
yhteyspisteen nimi, maantieteellinen 
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

(d) vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle 
avun antamiseen velvollisen 
matkanjärjestäjän paikallisen edustajan tai 
yhteyspisteen nimi, maantieteellinen 
osoite, puhelinnumero (johon voi soittaa 
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tai, jos tällaista edustajaa tai yhteyspistettä 
ei ole, puhelinnumero hätätilanteita varten
tai tiedot muista tavoista ottaa yhteyttä 
matkanjärjestäjään;

perusmaksulla ja jossa odotusaika on 
enintään viisi minuuttia) ja 
sähköpostiosoite tai, jos tällaista edustajaa 
tai yhteyspistettä ei ole, hätätilanteita 
varten tarkoitettu puhelinnumero (johon 
voi soittaa perusmaksulla ja jossa 
odotusaika on enintään viisi minuuttia)
tai tiedot muista tavoista ottaa yhteyttä 
matkanjärjestäjään;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – f alakohta

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 
vanhempaa tai laillista holhoojaa
matkapaketilla, johon sisältyy majoitus, 
tiedot, joiden avulla alaikäiseen tai hänestä 
matkakohteessa vastuussa olevaan 
henkilöön saadaan suoraan yhteys;

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että tiedot on annettava vain, jos alaikäinen matkustaa yksin. Muutoin 
matkanjärjestäjät joutuisivat antamaan kyseiset tiedot tapauksissa, joissa alaikäinen 
matkustaa vanhempiensa tai perheensä kanssa.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tiedot käytettävissä olevista 
vaihtoehtoisista ja verkkovälitteisistä 
riitojenratkaisumekanismeista.

(g) tiedot käytettävissä olevista yrityksen 
omista valitusten käsittelymenettelyistä ja 
mahdollisuudesta käyttää tuomioistuinten 
ulkopuolisia valitus- ja 
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muutoksenhakukeinoja sekä niiden 
määrärajoista.

Or. en

Tarkistus 36

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, 
tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
pysyvällä välineellä.

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

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Korotuksen enimmäismäärän asettaminen 10 prosenttiin aiheuttaisi kohtuuttoman taakan 
matkustajille varsinkin, jos matkapaketin hinta on korkea ja/tai paketissa on monia 
osallistujia, esimerkiksi kun kyseessä on perhe (jolloin kukin jäsen maksaisi 10 prosenttia 
lisää). Joidenkin valtioiden lainsäädännössä sallitaan hintojen korottaminen, mutta korotus 
vahvistettu pienemmäksi kuin 10 prosenttia. Toisissa jäsenvaltioissa hinnan korottaminen ei 
ole mahdollista lainkaan, tai kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen 
vuoksi.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
20 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
30 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

Or. en

Perustelu

Matkustajan pitäisi tietää tuotteen lopullinen hinta hyvissä ajoin ennen matkapaketin alkua 
voidakseen tarvittaessa purkaa sopimuksen ja tehdä vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos matkustaja ei hyväksy 2 kohdassa 
tarkoitettua hinnankorotusta, hänellä on 
oikeus purkaa sopimus seuraamuksitta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan matkustajalle oikeus purkaa sopimus seuraamuksitta. Tämä on 
nykyisen direktiivin merkittäviä hinnankorotuksia koskevien säännösten mukaista.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkanjärjestäjä on sopimuksessa 
varannut itselleen oikeuden kyseisiin 
muutoksiin,

(a) matkanjärjestäjä esittää pätevän syyn, 
joka mainitaan sopimuksessa,

Or. en

Perustelu

Mukautetaan ehdotusta kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevan direktiivin 
liitteessä olevaan j kohtaan.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

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, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle ehdotetuista muutoksista
pysyvällä välineellä selkeästi ja näkyvästi. 
Matkustajalla on oltava oikeus:

(a) ehdotetuista muutoksista ja (a) purkaa sopimus seuraamuksitta tai
(b) siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen ilman seuraamuksia 
annetussa kohtuullisessa määräajassa ja 
että ehdotettu muutos katsotaan muussa 
tapauksessa hyväksytyksi.

(b) hyväksyä muutokset tai

(c) saada tarjous vastaavasta, laadultaan 
alhaisemmasta tai korkeammasta 
matkapaketista.



PA\1010679FI.doc 25/45 PE524.534v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Nykyisen direktiivin 4 artiklan 5 kohdan mukaan matkustajalla on sopimuksen purkamisen 
sijaan oikeus saada korvaava matkapaketti, joka on laadultaan huonompi tai parempi. 
Hiljaisen hyväksynnän sijaan matkustajan olisi erikseen ilmoitettava hyväksyntänsä.

Tarkistus 42

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 
tai korvaavaan matkapakettiin tehdyt 
muutokset johtavat matkapaketin laadun 
huononemiseen tai kustannusten 
alenemiseen, matkustajalla on oikeus saada 
asianmukainen hinnanalennus.

Or. en

Tarkistus 43

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 
a alakohdan mukaisesti, matkanjärjestäjän 
on palautettava kaikki matkustajalta saadut 
maksut neljäntoista päivän kuluessa 
sopimuksen purkamisesta. Matkustajalla 
on tapauksen mukaan oikeus saada 
korvausta 12 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 44

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 
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.

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 
perusteella sekä niiden tulojen perusteella, 
jotka olisi saatu matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. Jos 
vakiomääräisiä peruutusmaksuja ei ole 
määritelty, korvaus vastaa matkapaketin 
hintaa, josta on vähennetty kustannukset,
jotka matkanjärjestäjän voidaan osoittaa 
säästävän ja joita ei voida periä takaisin 
palveluntarjoajilta tai matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. Sopimuksen 
purkamisesta aiheutuvat maksut, mukaan 
lukien hallinnolliset maksut, eivät saa olla 
suhteettomia tai liian korkeita.

Or. en

Tarkistus 45

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 matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat tai 
todennäköisesti vallitsevat väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, jotka 
vaikuttavat merkittävästi matkapakettiin.
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Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden katsotaan olevan kyseessä 
silloin, kun kohteeseen matkustamista 
neuvotaan välttämään luotettavissa ja 
julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

Or. en

Perustelu

Väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita ei pitäisi määritellä matkustajan oman arvion 
perusteella vaan objektiivisten perusteiden mukaisesti (jäsenvaltioiden matkustusohjeet). 
Tähän päästään sisällyttämällä johdanto-osan 26 kappaleen viimeinen virke 10 artiklan 
2 kohtaan.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Matkustajalla on oikeus purkaa 
sopimus ennen matkapaketin alkamista 
korvausta maksamatta, jos matkustajalle 
tapahtuu väistämättömiä ja 
poikkeuksellisia tapahtumia, joita ovat 
erityisesti vakava onnettomuus, vakava 
sairaus tai perheenjäsenen kuolema, 
edellyttäen, että tapahtuma on 
asianmukaisesti dokumentoitu.

Or. en

Perustelu

On epäoikeudenmukaista antaa matkanjärjestäjälle mahdollisuus peruuttaa matkapaketti 
väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi (10 artiklan 3 kohdan b alakohta) 
mutta evätä tämä mahdollisuus matkustajalta. Se aiheuttaisi osapuolten oikeuksiin ja 
velvoitteisiin epätasapainoa vastavuoroisuuden puuttumisen vuoksi. Siksi direktiivillä olisi 
annettava matkustajalle sama oikeus purkaa sopimus yksityiselämässä ilmenevien 
väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Matkanjärjestäjä voi purkaa sopimuksen 
maksamatta korvausta matkustajalle, jos

3. Matkanjärjestäjä voi purkaa sopimuksen 
maksamatta korvausta matkustajalle vain 
seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 48

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 ja vähintään 20 päivää 
ennen matkapaketin alkamista edellyttäen, 
että hän tarjoaa matkustajalle korvaavaa, 
laadultaan alkuperäistä vastaavaa tai 
korkeampaa matkapakettia samaan tai 
alempaan hintaan; tai

Or. en

Perustelu

Koska suositut matkapaketit myydään usein loppuun jo kauan ennen lomasesongin alkua, 
matkustajan olisi vaikea löytää lyhyessä ajassa sopivaa korvaavaa pakettia kohtuulliseen 
hintaan.
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä on vastuussa sopimuksen 
kattamien matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, suorittaako kyseiset 
palvelut matkanjärjestäjä itse vai muut 
palveluntarjoajat.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ja matkanvälittäjä 
vastaavat yhteisvastuullisesti sopimuksen 
kattamien matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, suorittaako kyseiset 
palvelut matkanjärjestäjä itse vai muut 
palveluntarjoajat.

Or. en

Perustelu

Vastuun määrääminen vain yhdelle osapuolelle vaikeuttaisi matkustajan oikeuksien 
soveltamista ja käyttämistä erityisesti, kun kyseessä on rajat ylittävä osto, eli 
matkanjärjestäjä ei ole sijoittautunut kuluttajan asuinvaltioon. Nykyisessä direktiivissä 
jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi, kuka on vastuussa kuluttajaan nähden. 
Yhteisvastuullisuuden periaate on jo vaihtelevasti käytössä monissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 50

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.

Or. en

Perustelu

Tällaista vastuun rajoittamista ei sisälly nykyiseen direktiiviin. Se voidaan ymmärtää niin, 
että matkanjärjestäjä voi kieltäytyä kokonaan vastuusta katsoessaan, että 
sopimuksenvastaisuuden korvaaminen on epäsuhtaista.
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Tarkistus 51

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä rajoitus on vastoin matkanjärjestäjän yleistä avunantovelvoitetta, ja se ei sisälly 
nykyiseen direktiiviin. Matkapaketin luonteeseen kuuluu lisäarvon tarjoaminen muihin 
matkailutuotteisiin verrattuna, joten väistämättömissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa 
velvollisuus antaa apua on entistä tärkeämpi.

Tarkistus 52

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 1107/2006 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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tämä rajoitus on vastoin matkanjärjestäjän yleistä avunantovelvoitetta, ja se ei sisälly 
nykyiseen direktiiviin. Matkapaketin luonteeseen kuuluu lisäarvon tarjoaminen muihin 
matkailutuotteisiin verrattuna, joten väistämättömissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa 
velvollisuus antaa apua on entistä tärkeämpi.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Tapauksissa, joissa pääasiallinen 
vastuu sopimukseen sisältyvien palvelujen 
suorittamatta jättämisestä kuuluu 
liikenteenharjoittajalle, matkanjärjestäjä 
voi hakea liikenteenharjoittajalta 
korvausta, jos matkustajalle on 
aiheutunut vahinkoa eikä hän ole voinut 
nauttia matkapakettiin kuuluvista 
palveluista.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 31 kappaleessa todetaan, että ”matkanjärjestäjän vastuu ei rajoita oikeutta 
hakea korvausta kolmansilta osapuolilta, kuten palveluntarjoajilta”. Oikeusvarmuuden 
vuoksi tämä on sisällytettävä artiklaosaan. Liikenteenharjoittajalla on keskeinen rooli 
matkapaketin sujuvan toiminnan varmistamisessa. Pitkä viivästys tai peruutus saattaa 
vaikuttaa merkittävästi matkan jäljellä olevaan osaan, johon kuuluu muita palveluita, 
esimerkiksi risteily, vaikka ne eivät olisi matkanjärjestäjän vastuulla.



PE524.534v01-00 32/45 PA\1010679FI.doc

FI

Tarkistus 54

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. en

Perustelu

Ehdotuksessa käsitellään samalla tavalla virheestä johtuvaa korvausta ja 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnistä johtuvaa hinnanalennusta. Matkustajalla olisi 
oltava oikeus hinnanalennukseen, jos matkapaketin palveluja ei suoriteta tai ne suoritetaan 
huonosti poikkeuksellisten olosuhteiden tai kolmannen osapuolen virheen vuoksi.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle 
paikan päällä havaitsemaansa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä, 
jos kyseinen tiedotusvaatimus on selkeästi 
ja nimenomaisesti mainittu sopimuksessa 
ja on kohtuullinen, kun otetaan 
huomioon tapauksen olosuhteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epäoikeudenmukaista ja suhteetonta rangaista siitä, että ilmoitusta ei tehdä nopeasti. 
Tällaista säännöstä ei esiinny muualla unionin kuluttajansuojalainsäädännössä, ja se on 
vastoin yleistä oikeutta saada korvausta vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnistä. 
Matkustaja voi olla estynyt tekemään ilmoitusta vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnistä 
monesta syystä (internetyhteyttä ei ole käytettävissä, syrjäinen alue, matkanjärjestäjään ei 
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saada yhteyttä jne.). Rajoitusta ei ole nykyisessä direktiivissä. Se heikentäisi kuluttajansuojan 
nykytasoa.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 
eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän maksettavaksi tulevia 
korvauksia voidaan rajoittaa sopimuksella 
edellyttäen, ettei rajoitusta sovelleta 
tahallisesti aiheutettuun tai vakavasta 
huolimattomuudesta johtuvaan henkilö-
tai muuhun vahinkoon ja että rajoitettu 
korvaus on vähintään kolminkertainen 
matkapaketin kokonaishintaan 
verrattuna.

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 
eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole käytössä mahdollisuutta rajoittaa sopimuksilla 
vahingonkorvausta. Täydellisen yhdenmukaistamisen periaate johtaisi siihen, että paremmat 
kansalliset lait olisi kumottava.
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Tarkistus 57

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 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkapakettien matkanjärjestäjät ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavat matkanvälittäjät 
asettavat vakuuden matkustajien 
suorittamien maksujen tehokkaan ja 
nopean palauttamisen takaamiseksi sekä 
tarvittaessa matkapaketin jatkumisen 
varmistamiseksi niiden itsensä tai jonkin 
palveluntarjoajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Jos 
palveluihin sisältyy matkustajien kuljetus, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkustajaliikenteen harjoittajat asettavat 
vakuuden matkustajien suorittamien 
maksujen palauttamisen tai matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi liikenteenharjoittajan
maksukyvyttömyystapauksissa.

Or. en

Perustelu
Johdanto-osan 34 kappaleessa korostetaan, että matkapakettien järjestäjien ja avustettujen 
matkajärjestelyjen matkanvälittäjien on oltava vakuutettuja paitsi oman 
maksukyvyttömyytensä varalta myös muiden ketjun palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Tätä on selvennettävä direktiivin säädösosassa. Jos palveluihin sisältyy matkustajien 
kuljetus, matkanjärjestäjän tai matkanvälittäjän ei pitäisi olla vastuussa matkustajalle 
maksettavista korvauksista tai heidän paluukuljetuksestaan liikenteenharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa.
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
matkanvälittäjän järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän tai
matkanvälittäjän sijoittautumisjäsenvaltion 
niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, 
joilla 15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän, avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
matkanvälittäjän tai matkustajaliikenteen 
harjoittajan järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän, 
matkanvälittäjän tai matkustajaliikenteen 
harjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion 
niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, 
joilla 15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä ja
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavista 
matkanvälittäjistä, jotka täyttävät 
maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät 

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä,
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavista 
matkanvälittäjistä ja matkustajaliikenteen 
harjoittajista, jotka täyttävät 
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velvoitteensa. maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät 
velvoitteensa.

Or. en

Tarkistus 60

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

Or. en

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) matkailutuotteen pääominaisuudet, 
siinä laajuudessa kuin viestintävälineen 
kannalta on mahdollista;

Or. en

Perustelu

Ks. kuluttajansuojadirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta. Viestintävälineellä tarkoitetaan 
tiedon jakamiseen tarkoitettua välinettä, esimerkiksi tietokonetta tai matkapuhelinta.
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Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) jos myytäviin palveluihin sisältyy 
majoitus, majoitusliikkeen nimi ja 
matkustajaluokka, mukaan lukien 
huonekategoria ja sen pääominaisuudet;

Or. en

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

(b c) matkanvälittäjän liikenimi, 
käyntiosoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite;

Or. en

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

(b d) palvelujen kokonaishinta veroineen 
ja mahdollisesti sovellettavine 
lisämaksuineen ja muine 
kustannuksineen tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että matkustaja 
saattaa joutua vastaamaan tällaisista 
lisäkustannuksista, sekä se, miten 
lopullinen hinta lasketaan;
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Or. en

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

(b e) millä tavoin lasketaan kustannukset, 
joita ei voida ilmoittaa etukäteen, mukaan 
lukien mahdollinen hinnankorotus 
sopimuksen tekemisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

(b f) maksuihin liittyvät järjestelyt ja 
mahdolliset etumaksut tai muut 
rahoitustakuut, jotka matkustajan on 
maksettava, sekä niihin liittyvät ehdot;

Or. en

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

(b g) jos matkapakettiin sisältyy 
kuljetuspalveluja, yleiset tiedot passi- ja 
viisumimääräyksistä, mukaan luettuna 
viisumien hankkimisajat, joita sovelletaan 
kaikkiin matkustajiin, myös muiden 
jäsenvaltioiden kansalaisiin, sekä tiedot 
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terveysmääräyksistä;

Or. en

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

(b h) tarvittaessa tiedot kohteessa tai sen 
välittämässä läheisyydessä olevista 
mahdollisista muun muassa 
luonnonkatastrofeihin, kansanterveyteen 
ja terrorismiin liittyvistä riskeistä;

Or. en

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

(b i) tiedot siitä, onko matkustajalla 
oikeus peruuttaa sopimus, ja jos on, 
oikeuden käyttämiseen liittyvät ehdot, 
määräajat ja menettelyt;

Or. en

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

(b j) tiedot yrityksen omista valitusten 
käsittelymenettelyistä ja mahdollisuudesta 
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käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia 
valitus- ja muutoksenhakukeinoja sekä 
niiden määrärajoista;

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos avustettuja matkajärjestelyjä 
myyvät matkanvälittäjät eivät noudata 
1 kohdan b alakohdan säännöksiä, niiden 
on noudatettava samoja vaatimuksia kuin 
matkapaketteja tarjoavien 
matkanjärjestäjien.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
VI a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksittäiset matkapalvelut

Or. en



PA\1010679FI.doc 41/45 PE524.534v01-00

FI

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Yksittäisiä matkapalveluja myyviä 

matkanvälittäjiä koskevat 
tiedotusvaatimukset

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin sopimus tai muu vastaava 
yksittäisiä palveluja myyvän 
matkanvälittäjän tekemä tarjous on 
matkustajaa sitova, matkanvälittäjä 
ilmoittaa selvästi ja näkyvästi seuraavat 
tiedot:
(a) palvelun pääominaisuudet, siinä 
laajuudessa kuin viestintävälineen 
kannalta on mahdollista;
(b) jos myytävä palvelu koskee majoitusta, 
majoitusliikkeen nimi ja 
matkustajaluokka, mukaan lukien 
huonekategoria ja sen pääominaisuudet;

(c) matkanvälittäjän liikenimi, 
käyntiosoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite;
(d) palvelun kokonaishinta veroineen ja 
mahdollisesti sovellettavine 
lisämaksuineen ja muine 
kustannuksineen tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että matkustaja 
saattaa joutua vastaamaan tällaisista 
lisäkustannuksista, sekä se, miten 
lopullinen hinta lasketaan;
(e) millä tavoin lasketaan kustannukset, 
joita ei voida ilmoittaa etukäteen, mukaan 
lukien mahdollinen hinnankorotus 
sopimuksen tekemisen jälkeen;
(f) maksuihin liittyvät järjestelyt ja 
mahdolliset etumaksut tai muut 
rahoitustakuut, jotka matkustajan on 
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maksettava, sekä niihin liittyvät ehdot;
(g) kuljetuspalvelujen tapauksessa yleiset 
tiedot passi- ja viisumimääräyksistä, 
mukaan luettuna viisumien 
hankkimisajat, joita sovelletaan 
matkustajaan hänen kansalaisuutensa 
mukaan, sekä tiedot terveysmääräyksistä;
(h) tarvittaessa tiedot kohteessa tai sen 
välittämässä läheisyydessä olevista 
mahdollisista muun muassa 
luonnonkatastrofeihin, kansanterveyteen, 
yleiseen järjestykseen ja terrorismiin 
liittyvistä riskeistä;
(i) onko matkustajalla oikeus peruuttaa 
sopimus, ja jos on, oikeuden käyttämiseen 
liittyvät ehdot, määräajat ja menettelyt;
(j) tiedot yrityksen omista valitusten 
käsittelymenettelyistä ja mahdollisuudesta 
käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia 
valitus- ja muutoksenhakukeinoja sekä 
niiden määrärajoista;
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisen palveluntarjoajan omistama 
yksittäisiä palveluja myyvä 
matkanvälittäjä lähettää 
varausvahvistuksen viipymättä ja 
viimeistään 24 tunnin kuluessa 
varauksesta, paitsi jos vahvistus on 
annettava välittömästi.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisen palveluntarjoajan omistama 
yksittäisiä palveluja myyvä 
matkanvälittäjä on vastuussa 
varausprosessissa tapahtuneista virheistä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajajärjestöt ovat ilmoittaneet useista tapauksista, joissa välittäjä on myynyt yksittäisiä 
palveluja ja kuluttajille on aiheutunut haittaa. Siksi kyseisten palvelujen myyjille on syytä 
vahvistaa tietyt vähimmäisvaatimukset. Lainsäädännön aukko olisi tällä alalla ongelmallinen, 
koska markkinat kehittyvät siten, että kolmannet osapuolet myyvät yhä enemmän yksitäisiä 
palveluja ja kuluttajat järjestävät matkansa itsenäisesti.
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

sijoittautuneiden matkanjärjestäjien tai 
matkanvälittäjien velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä direktiivissä vahvistetut 
velvollisuudet koskevat Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneita 
matkanjärjestäjiä tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavia matkanvälittäjiä, jotka myyvät 
palveluitaan suoraan jäsenvaltion 
alueella.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki niiden alueella myytävät pakettimatkat ja 
avustetut matkajärjestelyt kuuluvat tämän direktiivin säännösten piiriin, ei ainoastaan 
jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden matkanjärjestäjien ja matkanvälittäjien myymät 
matkat. Matkustajilla, jotka ostavat matkapaketteja ja avustettuja matkajärjestelyjä 
jäsenvaltiossa, olisi oltava oikeus direktiivin mukaiseen suojaan riippumatta siitä, mihin 
matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä on sijoittautunut.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
18 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b artikla
Sopimuksia koskevat muotovaatimukset

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tämän direktiivin soveltamisalan 
piiriin kuuluvat sopimukset on laadittu 
selkeästi ja ymmärrettävästi ja jos ne ovat 
kirjallisia, helposti luettavassa muodossa. 
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Sopimuksen kielen on oltava sama kuin 
se, jolla sopimusta edeltävät tiedot on 
annettu.
2. Sopimus on annettava pysyvällä 
välineellä. Muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten tapauksessa sopimus 
on tehtävä myös paperiversiona.
3. Jos sopimus tehdään puhelimitse, 
elinkeinonharjoittajan on vahvistettava 
tarjous matkustajalle pysyvällä välineellä 
ja se sitoo matkustajaa vasta, kun hän 
allekirjoittaa sen tai lähettää kirjallisen 
hyväksyntänsä pysyvällä välineellä.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
18 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 c artikla
Peruuttamisoikeus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajalla on oikeus peruuttaa 
etäsopimus 24 tunnin kuluessa ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehty sopimus 14 vuorokauden kuluessa 
ilmoittamatta syytä ja kustannuksitta 
edellyttäen, että hän ilmoittaa asiasta 
elinkeinonharjoittajalle pysyvällä 
välineellä viimeistään 48 tuntia ennen 
matkapalvelun alkua.
2. Elinkeinonharjoittajan on palautettava 
kaikki matkustajalta saamansa maksut 
viipymättä ja viimeistään 14 päivän 
kuluttua päivästä, jona 
elinkeinonharjoittaja saa tietää kuluttajan 
päätöksestä peruuttaa sopimus.
3. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut 
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matkustajalle selvästi ja pysyvällä 
välineellä tietoa oikeudesta peruuttaa 
sopimus, matkustajalla on oikeus purkaa 
sopimus seuraamuksitta. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa kuluttajansuojadirektiivin 9 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
13 artiklan 1 kohdan säännöksiä, jotka koskevat oikeutta peruuttaa sopimus ja joita ei tällä 
hetkellä sovelleta matkapakettidirektiiviin.


