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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 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 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa 
ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteenharjoittajien korvausvastuusta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0130),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja/sekä 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0066/2013),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean antaman lausunnon2

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (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 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin tuomioistuin katsoi asiassa C-
22/11 (Finnair) antamassaan tuomiossa, 
että lennolle pääsyn epäämisen käsitettä on 
tulkittava siten, että se koskee paitsi 
ylivaraustilanteista johtuvia lennolle 
pääsyn epäämisiä myös muista, esimerkiksi 
toiminnallisista syistä johtuvia lennolle 
pääsyn epäämisiä. Tämä vahvistus 
huomioon ottaen ei nykyistä ”lennolle 
pääsyn epäämisen” käsitteen määritelmää 
ole syytä muuttaa.

(5) Unionin tuomioistuin katsoi asiassa C-
22/11 (Finnair) antamassaan tuomiossa, 
että lennolle pääsyn epäämisen käsitettä on 
tulkittava siten, että se koskee paitsi 
ylivaraustilanteista johtuvia lennolle 
pääsyn epäämisiä myös muista, esimerkiksi 
toiminnallisista syistä johtuvia lennolle 
pääsyn epäämisiä. ”Lennolle pääsyn 
epäämisen” käsitteen määritelmän olisi 
katettava tapaukset, joissa aikataulun 
mukaista lähtöaikaa on siirretty 
aikaisemmaksi, minkä seurauksena 
matkustaja jää koneesta.

Or. en

Perustelu

”Lennolle pääsyn epäämisen” nykyistä "määritelmää on muutettava, jotta siihen sisällytetään 
tapaukset, joissa matkustaja jää lennolta, koska lähtöaikataulua on muutettu siten, että 
lähtöaika on siirtynyt aikaisemmaksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetusta (EY) N:o 261/2004 
sovelletaan myös niihin matkustajiin, jotka 
ovat varanneet lentomatkan osana 
pakettimatkaa. On kuitenkin syytä 
selventää, että matkustajat eivät saa 
yhdistää oikeuksia, jotka juontuvat 
erityisesti tästä asetuksesta, oikeuksiin, 
jotka perustuvat matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
13 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun 
neuvoston direktiiviin 90/314/ETY.

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

Matkustajien pitäisi voida valita, minkä 
lain nojalla he esittävät vaatimuksensa, 
mutta heillä ei pitäisi olla oikeutta saada 
samasta ongelmasta korvausta molempien 
säädösten nojalla.

Or. en

Perustelu

Viimeisen virkkeen poistolla täsmennetään sitä, että asetus 261/2004 ja pakettimatkadirektiivi 
90/314/ETY ovat erillisiä säädöksiä, mikä merkitsee sitä, että matkustajien tarvitsee osoittaa 
vaatimuksensa vain lennosta vastaavalle lentoliikenteen harjoittajalle. Jos asetuksen 261 ja 
pakettimatkadirektiivin mukaiset velvoitteet kuitenkin ovat yhteneviä, matkustajat voivat 
valita, kumman säädöksen puitteissa he esittävät vaatimuksensa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Säännön tavoitteena olisi oltava käytännön selkeä kieltäminen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällä hetkellä matkustajia rangaistaan 
toisinaan nimitietoihin päätyneistä 

(8) Tällä hetkellä matkustajia rangaistaan 
toisinaan nimitietoihin päätyneistä 
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kirjoitusvirheistä määräämällä 
hallinnollisia sakkomaksuja.
Varaustietovirheiden kohtuullisten
korjausten olisi oltava ilmaisia, kunhan 
siitä ei aiheudu muutoksia lennon 
aikatauluun, reittiin tai matkustajiin.

kirjoitusvirheistä määräämällä 
hallinnollisia sakkomaksuja.
Varaustietovirheiden korjausten olisi oltava 
ilmaisia, kunhan siitä ei aiheudu muutoksia 
lennon aikatauluun, reittiin tai 
matkustajiin.

Or. en

Perustelu

�Kohtuullisten” korjausten käsite jättää liikaa tulkintamahdollisuuksia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On syytä selventää, että lennon 
peruuntumisen yhteydessä päätöksen siitä, 
haetaanko korvauksia, jatketaanko matkaa 
uudelleenreitityksen avulla vai 
matkustetaanko myöhempänä 
ajankohtana, tekee matkustaja eikä 
lentoliikenteen harjoittaja.

(9) On syytä selventää, että lennon 
peruuntumisen yhteydessä päätöksen siitä, 
haetaanko korvauksia, jatketaanko matkaa 
uudelleenreitityksen avulla vai 
matkustetaanko myöhemmin samana 
päivänä, tekee matkustaja eikä 
lentoliikenteen harjoittaja.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Matkustajien taloudellinen suojelu 
lentoyhtiön konkurssin tapauksessa on 
matkustajien oikeuksia koskevan 
tehokkaan järjestelmän keskeinen 
elementti. Jotta voidaan vahvistaa 
lentomatkustajien oikeuksia tapauksissa, 
joissa lentoja peruutetaan lentoliikenteen 
harjoittajan maksukyvyttömyyden vuoksi 
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tai joissa lentoliikenteen harjoittajan 
toiminta keskeytyy sen toimiluvan 
peruuttamisen vuoksi, lentoliikenteen 
harjoittajat olisi velvoitettava antamaan 
riittävät todisteet vakuuksista, joilla 
huolehditaan matkustajille maksettavista 
korvauksista tai heidän kotiuttamisestaan.

Or. en

Perustelu

Riittävien vakuuksien esittämistä koskeva vaatimus jättää tilaa lukuisille toimenpiteille, joita 
lentoliikenteen harjoittajat voivat toteuttaa suojellakseen matkustajia 
maksukyvyttömyystapauksessa. Rahasto tai vakuutus ovat muita vaihtoehtoja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Lentoasemien ja niiden käyttäjien, 
kuten lentoliikenteen harjoittajien ja
maahuolintayritysten, olisi tehtävä 
yhteistyötä useista lentohäiriöistä 
matkustajille koituvien vaikutusten 
minimoimiseksi varmistamalla, että 
matkustajille tarjotaan huolenpitoa ja 
uudelleenreititystä. Tätä varten niiden olisi 
laadittava tällaisia tilanteita silmällä pitäen 
valmiussuunnitelmia ja työskenneltävä 
yhdessä niiden kehittämiseksi.

(10) Lentoaseman pitäjän ja lentoaseman
käyttäjien, kuten lentoliikenteen 
harjoittajien, maahuolintayritysten ja
lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, olisi 
tehtävä yhteistyötä useista lentohäiriöistä 
matkustajille koituvien vaikutusten 
minimoimiseksi varmistamalla, että 
matkustajille tarjotaan huolenpitoa ja 
uudelleenreititystä. Tätä varten niiden olisi 
laadittava tällaisia tilanteita silmällä pitäen 
valmiussuunnitelmia ja työskenneltävä 
yhdessä kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten viranomaisten kanssa niiden 
kehittämiseksi. Olemassa olevia 
valmiussuunnitelmia olisi tarvittaessa 
mukautettava vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Monella lentokentällä on jo valmiussuunnitelmat, joita olisi tarvittaessa mukautettava.
Kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten osallistuminen tällaisten 
suunnitelmien laatimiseen on tarpeen erityisesti laajojen häiriöiden tapauksessa.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lentoliikenteen harjoittajien olisi 
kehitettävä menettelyt ja koordinoidut 
toimet, jotta viivästyneen lennon 
matkustajille voidaan antaa riittävästi 
tietoa. Näissä menettelyissä olisi selkeästi 
ilmoitettava, kuka on kullakin 
lentokentällä vastuussa huolenpidosta, 
avustamisesta, uudelleenreitityksestä tai 
korvauksista, ja niissä olisi esitettävä 
näiden palvelujen tarjoamista koskevat
prosessit ja ehdot.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksen (EY) N:o 261/2004 olisi 
sisällettävä yksiselitteinen pitkäaikaisista 
viivästymisistä kärsivien matkustajien 
korvausoikeus yhteisöjen tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon) antaman tuomion 
mukaisesti. Samaan aikaan olisi 
pidennettävä korvausoikeuteen johtavaa 
odotusaikaa, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon alaan kohdistuvat taloudelliset 
vaikutukset ja välttää peruutusten 
yleistyminen tämän seurauksena. Jotta 
EU:n sisällä matkustaviin kansalaisiin 
sovellettaisiin yhdenmukaisia 
korvaussääntöjä, odotusaikarajan olisi 
oltava sama kaikilla unionin sisäisillä 

(11) Asetuksen (EY) N:o 261/2004 olisi 
sisällettävä yksiselitteinen pitkäaikaisista 
viivästymisistä kärsivien matkustajien 
korvausoikeus yhteisöjen tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon) antaman tuomion 
mukaisesti. Jotta unionin sisällä 
matkustaviin kansalaisiin sovellettaisiin 
yhdenmukaisia korvaussääntöjä, 
odotusaikarajan olisi oltava sama kaikilla 
unionin sisäisillä matkoilla, mutta 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien matkojen osalta rajat olisi 
suhteutettava matkan pituuteen niiden 
toiminnallisten ongelmien huomioimiseksi, 
joita lentoliikenteen harjoittajille aiheutuu 
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matkoilla, mutta kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien matkojen 
osalta rajat olisi suhteutettava matkan 
pituuteen niiden toiminnallisten ongelmien 
huomioimiseksi, joita lentoliikenteen 
harjoittajille aiheutuu viivästysten 
selvittämisestä kaukaisilla lentoasemilla.

viivästysten selvittämisestä kaukaisilla 
lentoasemilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon esittelijän kanta kynnyksiin, joiden ylittyessä viivästyminen 
antaa oikeuden korvaukseen. Esittelijän mielestä tällaiset kynnykset olisi asetettava 
noudattaen unionin tuomioistuimen Sturgeon-tapauksessa tekemää päätöstä, jonka mukaan 
matkustajilla on yli kolmen tunnin mittaisen pitkän viivästymisen tapauksessa samat oikeudet 
kuin matkustajilla, joiden lennot peruutetaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Korvauksen määrän osalta samaa 
summaa olisi sovellettava kaikkiin 
lentoihin unionissa riippumatta kyseessä 
olevan matkan pituudesta. Kolmansista 
maista tulevien lentojen tapauksessa 
korvauksen määrän olisi oltava suhteessa 
lennon pituuteen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että korvauksen määrän olisi oltava sama kaikilla unionin sisäisillä 
matkoilla, mutta kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien matkojen osalta se olisi 
suhteutettava matkan pituuteen, jotta voidaan ottaa huomioon toiminnalliset ongelmat, joita 
lentoliikenteen harjoittajille aiheutuu viivästysten selvittämisestä kaukaisilla lentoasemilla.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi 
asetuksella (EY) N:o 261/2004 olisi 
vahvistettava yksiselitteisesti, että 
lentoaikataulujen muuttamisella on 
matkustajiin samanlainen vaikutus kuin 
pitkäaikaisilla viivästymisillä, joten niiden 
pitäisi johtaa myös samanlaisiin oikeuksiin.

(12) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi 
asetuksella (EY) N:o 261/2004 olisi 
vahvistettava yksiselitteisesti, että 
lentoaikataulujen muuttamisella on 
matkustajiin samanlainen vaikutus kuin 
pitkäaikaisilla viivästymisillä tai lennolle 
pääsyn epäämisellä, joten niiden pitäisi 
johtaa myös samanlaisiin oikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Liityntälennolta myöhästyvistä 
matkustajista olisi pidettävä 
asianmukaisesti huolta näiden odottaessa 
uudelleenreititystä. Tällaisilla matkustajilla 
olisi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
mukaisesti oltava mahdollisuus vaatia 
korvauksia samanlaisin perustein kuin 
niillä matkustajilla, joiden lento on 
viivästynyt tai peruttu, kun otetaan 
huomioon viivästyminen matkan lopullisen 
määräpaikan saavuttamisessa.

(13) Liityntälennolta aikataulumuutoksen 
tai viivästymisen vuoksi myöhästyvistä 
matkustajista olisi pidettävä 
asianmukaisesti huolta näiden odottaessa 
uudelleenreititystä. Tällaisilla matkustajilla 
olisi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
mukaisesti oltava mahdollisuus vaatia 
korvauksia samanlaisin perustein kuin 
niillä matkustajilla, joiden lento on 
viivästynyt tai peruttu, kun otetaan 
huomioon viivästyminen matkan lopullisen 
määräpaikan saavuttamisessa.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Avun tarjoamisen ja 
uudelleenreitityksen olisi periaatteessa 
oltava aikataulumuutoksen tai 
viivästymisen aiheuttavan lentoliikenteen 
harjoittajan tehtävä. Kyseiseen 
lentoliikenteen harjoittajaan kohdistuvan 
taloudellisen taakan keventämiseksi 
matkustajalle maksettavan korvauksen 
olisi kuitenkin oltava suhteessa edeltävän 
liityntälennon viivästymiseen 
kauttakulkupaikassa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että koska monet lentoliikenteen harjoittajat lentävät alueellisia lyhyitä 
lentoja EU:ssa, näille lentoliikenteen harjoittajille korvauksista aiheutuvaa taloudellista 
taakkaa olisi vähennettävä. Tätä silmällä pitäen lisätään suhteellisuussyistä kaksitasoinen 
ehto, jota sovelletaan, jos edeltävä lentoliikenteen harjoittaja aiheuttaa vain lyhyen 
viivästymisen, joka lopulta aiheuttaa myöhästymisen liityntälennolta ja paljon pitemmän 
viivästymisen lopullisessa matkakohteessa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Lentoliikenteen harjoittajilla on tällä 
hetkellä rajoittamaton vastuu 
matkustajiensa majoittamisesta 
pitkäkestoisten poikkeuksellisten 
olosuhteiden yhteydessä. Tämä 
epävarmuus yhdessä keston 
ennakoimattomuuden kanssa saattaa 
vaarantaa liikenteenharjoittajan 
taloudellisen vakauden. Lentoliikenteen 
harjoittajalla pitäisi näin ollen olla 

(16) Lentoliikenteen harjoittajilla on tällä 
hetkellä rajoittamaton vastuu 
matkustajiensa majoittamisesta 
pitkäkestoisten poikkeuksellisten 
olosuhteiden yhteydessä. Lentoliikenteen 
harjoittajalla pitäisi kuitenkin olla 
mahdollisuus rajoittaa huolenpitopalveluita 
tietyn ajan kuluttua majoituskustannusten 
osalta, ja jos matkustajat järjestävät 
majoituksen itse, kustannusten ja 
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mahdollisuus rajoittaa huolenpitopalveluita 
tietyn ajan kuluttua. Valmiussuunnittelun 
ja nopean uudelleenreitityksen pitäisi 
lisäksi vähentää riskiä, että matkustajat 
joutuvat odottamaan kovin kauan.

huolenpidon osalta. Valmiussuunnittelun 
ja nopean uudelleenreitityksen pitäisi 
lisäksi vähentää riskiä, että matkustajat 
joutuvat odottamaan kovin kauan.

Or. en

Perustelu

Laajojen häiriöiden tapauksessa kaikkien osapuolten (viranomaiset, lentokentät, lentoyhtiöt, 
hotellit ja matkustajat) olisi kannettava vastuu yhdessä tilanteen ratkaisemiseksi.
Lentoyhtiöiden huolenpitovelvollisuutta voidaan rajoittaa yötä ja matkustajaa kohden 
aiheutuvien majoituskustannusten osalta. Tästä säännöstä voidaan poiketa, kun matkustajat 
järjestävät majoituksensa itse. Tässä tapauksessa lentoyhtiö voi rajoittaa majoituksen ja 
huolenpidon kustannuksia tietyn ajan kuluttua.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti lentohäiriön synnyttämistä 
oikeuksista, mutta heille olisi kerrottava 
asianmukaisesti myös häiriön syistä heti, 
kun tiedot ovat saatavilla. Nämä tiedot olisi 
annettava myös siinä tapauksessa, että 
matkustaja on hankkinut lipun unionissa 
toimivan välittäjän kautta.

(20) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti lentohäiriön synnyttämistä 
oikeuksista, mutta heille olisi kerrottava 
asianmukaisesti myös häiriön syistä heti, 
kun tiedot ovat saatavilla. Lentoliikenteen 
harjoittajan olisi annettava nämä tiedot 
myös siinä tapauksessa, että matkustaja on 
hankkinut lipun unionissa toimivan 
välittäjän kautta.

Or. en

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittaja on ainoa luotettava tiedon lähde lentohäiriöiden syiden osalta.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Unionin tuomioistuin selvensi asiassa 
C-139/11 (Moré vs. KLM) antamassaan 
tuomiossa, että korvausten saamista 
koskevien kanteiden nostamisen määräaika 
määräytyy kunkin jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen perusteella.

(23) Unionin tuomioistuin selvensi asiassa 
C-139/11 (Moré vs. KLM) antamassaan 
tuomiossa, että korvausten saamista 
koskevien kanteiden nostamisen määräaika 
määräytyy kunkin jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen perusteella. Tuomioistuinten 
ulkopuolella saavutettujen 
sovintoratkaisujen osalta aikarajat 
määritellään noudattaen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2013/11/EU kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta
(vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua 
koskeva direktiivi)1.
_________________________
1 EUVL L 165, 18.6.2013, s. 65.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa, että 
liikkumisen apuvälineille aiheutuneet 
vahingot tai välineiden katoaminen 
korvataan täydestä arvostaan, 
lentoliikenteen harjoittajien olisi tarjottava 
liikuntarajoitteisille henkilöille 
mahdollisuus tehdä veloituksetta etuutta 
koskeva erityinen ilmoitus, jonka 
perusteella he voivat Montrealin 
yleissopimuksen nojalla hakea täyttä 

(27) Jotta voidaan varmistaa, että 
liikkumisen apuvälineille aiheutuneet 
vahingot tai välineiden katoaminen 
korvataan täydestä arvostaan, 
lentoliikenteen harjoittajien olisi tarjottava
vammaisille tai liikuntarajoitteisille 
henkilöille mahdollisuus tehdä 
veloituksetta etuutta koskeva erityinen 
ilmoitus, jonka perusteella he voivat 
Montrealin yleissopimuksen nojalla hakea 
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korvausta välineiden vahingoittumisesta tai 
katoamisesta.

täyttä korvausta välineiden 
vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Matkustajat eivät ole aina selvillä 
koneeseen sallittavien matkatavaroiden 
koosta, painosta ja lukumäärästä. Jotta 
matkustajat olisivat täysin tietoisia siitä, 
mitä käsimatkatavaran ja kirjatun 
matkatavaran kuljetusoikeuksia heidän 
lippuunsa sisältyy, lentoliikenteen 
harjoittajien olisi ilmoitettava nämä 
oikeudet selkeästi sekä varauksen 
yhteydessä että lentoasemalla.

(28) Matkustajat eivät ole aina selvillä 
koneeseen sallittavien matkatavaroiden 
koosta, painosta ja lukumäärästä. Jotta 
matkustajat olisivat täysin tietoisia siitä, 
mitä käsimatkatavaran ja kirjatun 
matkatavaran kuljetusoikeuksia heidän 
lippuunsa sisältyy, lentoliikenteen 
harjoittajien olisi ilmoitettava nämä 
oikeudet selkeästi ennen varausta kaikissa 
jakelukanavissa, mukaan luettuina 
tietokoneistetut varausjärjestelmät, sekä
lähtöselvityksessä lentoasemalla.
Matkanjärjestäjien olisi tiedotettava 
matkustajille vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi tietojen olisi myös oltava saatavilla kaikissa jakelukanavissa ja erityisesti 
tietokoneistetuissa varausjärjestelmissä, joiden kautta välittäjien suuri enemmistö varaa 
lentolippuja. Noin 70 prosenttia lentolipuista myydään Euroopassa välittäjien kautta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Matkatavaroiden katoamista, 
vahingoittumista tai viivästymistä 
koskevien valitusten määräajat ovat niin 

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

lyhyitä, että kaikille lentokentille olisi 
perustettava erityinen 
matkatavarapalvelu, jolle matkustajat 
voivat jättää valituksen saapuessaan. Tätä 
varten lentoliikenteen harjoittajien olisi 
tarjottava matkustajille valituslomake.
Valituksen tekoon voitaisiin käyttää myös 
yleistä vahinko- tai katoamisilmoitusta.
Unionin laajuisesti käytettävä 
standardoitu valituslomake olisi esitettävä 
tämän asetuksen liitteessä 2 a.

Or. en

Perustelu

Käytännön syistä kaikilla lentokentillä olisi oltava käytettävissä erityinen 
matkatavarapalvelu, joka voi nopeuttaa ja helpottaa tätä menettelyä. Valituslomakkeen olisi 
oltava EU:n laajuisesti standardoitu ja se olisi annettava käyttöön tarkistetun asetuksen 
yhteydessä.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan kohta 
seuraavasti:
’c a) matkustaja myöhästyy 
liityntälennolta.’

Or. en

Perustelu

”Liityntälennolta myöhästymistä” koskevan uuden 6 a artiklan valossa 1 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyä asetuksen aihetta olisi muutettava vastaavasti.
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c a) Korvataan j alakohta seuraavasti:
’j) ”lennolle pääsyn epäämisellä” 
kieltäytymistä kuljettamasta 
matkustajaa lennolla, vaikka tämä on 
ilmoittautunut lennolle 3 artiklan 
2 kohdan ehtojen mukaisesti, paitsi jos 
lennolle pääsyn epäämiselle on 
hyväksyttävät syyt, kuten terveys- tai 
turvallisuusnäkökohdat tai puutteelliset 
matkustusasiakirjat; lentoa, jonka 
aikataulun mukaista lähtöaikaa on 
aikaistettu, minkä seurauksena 
matkustaja jää koneesta, pidetään 
lentona, jolle matkustajalta on evätty 
pääsy;”’

Or. en

Perustelu

”Lennolle pääsyn epäämisen” nykyistä määritelmää on muutettava, jotta siihen sisällytetään 
tapaukset, joissa matkustaja jää lennolta, koska lähtöaikataulua on muutettu siten, että 
lähtöaika on siirtynyt aikaisemmaksi.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

o) ’liityntälennolla’ lentoa, jonka avulla 
matkustajan on yhden kuljetussopimuksen 
puitteissa tarkoitus saapua 
kauttakulkupaikkaan jatkaakseen 
matkaansa toisella lennolla, tai
tekstiyhteydestä riippuen kyseisestä 
kauttakulkupaikasta lähtevää toista lentoa;

o) ’liityntälennolla’ lentoa, jonka avulla 
matkustajan on yhden kuljetussopimuksen 
puitteissa ja yhden varauksen pohjalta
tarkoitus saapua kauttakulkupaikkaan 
jatkaakseen matkaansa toisella lennolla, tai
6 a artiklan yhteydessä kyseisestä 
kauttakulkupaikasta lähtevää toista lentoa;

Or. en
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Perustelu

Lisätään viittaus ”yhteen varaukseen” täsmennykseksi, jotta vältetään ongelmat tapauksissa, 
joissa erillisiä lippuja on ostettu yhdessä yhtenä kauppana. Uuden 6 a artiklan lisääminen 
viittaa liityntälentoja koskeviin säännöksiin.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

s) ’lipun hinnalla’ lipusta maksettua 
kokonaishintaa, joka kattaa lentoliikenteen 
kuljetusmaksun sekä kaikki sovellettavat 
verot, maksut, lisämaksut ja palvelumaksut 
kaikista lippuun sisältyvistä vapaaehtoisista 
ja pakollisista palveluista;

s) ’lipun hinnalla’ lipusta maksettua 
kokonaishintaa, joka kattaa lentoliikenteen 
kuljetusmaksun sekä kaikki sovellettavat 
verot, maksut, lisämaksut ja palvelumaksut 
kaikista lippuun sisältyvistä vapaaehtoisista 
ja pakollisista palveluista;

lipun hinta sisältää aina kustannukset, 
jotka aiheutuvat lähtöselvityksestä, 
lippujen toimittamisesta ja 
koneeseennousukortin kirjoittamisesta 
sekä vähimmäismäärästä matkatavaroita 
ja välttämättömiä tarvikkeita, sekä kaikki 
maksuun liittyvät kustannukset, kuten 
luottokorttikulut;

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja vertailukelpoisuuden vuoksi on määriteltävä lipun hintaan sisältyvä 
peruspalvelupaketti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – t alakohta
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Komission teksti Tarkistus

t) ’lentohinnalla’ arvoa, joka saadaan 
kertomalla lipun hinta lennon pituuden ja 
matkan (matkojen) kokonaispituuden 
suhteella;

t) ’lentohinnalla’ arvoa, joka saadaan 
kertomalla lipun hinta lennon pituuden ja 
matkan (matkojen) kokonaispituuden 
suhteella; jos lipun hinta ei ole tiedossa, 
mahdollisen korvauksen määrä on 
paremmasta istumapaikasta lennolla 
maksettava lisämaksu;

Or. en

Perustelu

”Lennon hinnan” käsite sellaisena kuin komissio sen esittää ei toimi, kun lento tarjotaan 
osana pakettilomaa, koska “lennon hintaa” ei mainita lipussa. Ehdotetulla tarkistuksella 
pyritään korjaamaan tämä tilanne. Määritelmän täydennyksellä määritellään korvaustasoksi 
paremman istumapaikan arvo lennolla. Määritelmää olisi käytettävä matkustusluokan 
alenemisesta aiheutuvan osittaisen korvauksen yhteydessä.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

w) ’kenttäalueella odottamisella’ aikaa, 
jonka ilma-alus on maassa matkustajien 
ilma-alukseen ottamisen aloittamisesta
lentoonlähtöön asti tai saapumisen 
yhteydessä ilma-aluksen laskeutumisesta 
siihen, kun matkustajien poistuminen ilma-
aluksesta alkaa;

w) ’kenttäalueella odottamisella’ aikaa, 
jonka ilma-alus on maassa matkustajien 
ilma-alukseen ottamisen päättymisestä
lentoonlähtöön asti tai saapumisen 
yhteydessä ilma-aluksen laskeutumisesta 
siihen, kun matkustajien poistuminen ilma-
aluksesta alkaa;

Or. en

Perustelu

Matkustajien ilma-alukseen ottamiseen kuluvaa aikaa ei sellaisenaan pitäisi sisällyttää 
kenttäalueella odottamiseen, koska se riippuu ilma-aluksen koosta. Odotusaika olisi 
laskettava absoluuttisesti eikä suhteessa kuhunkin ilma-alukseen.
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Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

a) matkustajalla on vahvistettu varaus 
kyseiselle lennolle ja, jollei ole kyse
5 artiklassa tarkoitetusta 
peruutustapauksesta tai 6 artiklassa 
tarkoitetusta aikataulumuutoksesta, hän 
ilmoittautuu lennolle

a) matkustajalla on vahvistettu varaus 
kyseiselle lennolle ja, jollei ole kyse
5 artiklassa tarkoitetusta 
peruutustapauksesta tai 6 artiklassa 
tarkoitetusta aikataulumuutoksesta tai jollei 
ole kyse 6 a artiklassa tarkoitetusta 
liityntälennosta, hän ilmoittautuu lennolle

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan tekstiä siten, että se vastaa uutta 6 a artiklaa ”liityntälennolta 
myöhästymisestä”.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

‘4. Jollei 8 artiklan 6 kohdasta muuta 
johdu, tätä asetusta sovelletaan ainoastaan 
moottoroidulla kiinteäsiipisellä ilma-
aluksella kuljetettaviin matkustajiin. Jos 
osa matkasta toteutetaan 
kuljetussopimuksen mukaisesti jollain 
muulla liikennemuodolla tai helikopterilla,
asetusta sovelletaan koko matkaan, ja 
muulla liikennemuodolla toteutettua 
matkan osaa pidetään tässä asetuksessa 
tarkoitettuna liityntälentona.”

‘4. Jollei 8 artiklan 6 kohdasta muuta 
johdu, tätä asetusta sovelletaan ainoastaan 
moottoroidulla kiinteäsiipisellä ilma-
aluksella kuljetettaviin matkustajiin. Jos 
osa matkasta kuitenkin toteutetaan 
kuljetussopimuksen mukaisesti jollain 
muulla liikennemuodolla tai helikopterilla,
6 a artiklaa sovelletaan koko matkaan, ja 
muulla liikennemuodolla toteutettua 
matkan osaa pidetään tässä asetuksessa 
tarkoitettuna liityntälentona.”

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

tapauksiin, joissa valmismatka peruutetaan 
tai se viivästyy muista syistä kuin lennon 
peruuntumisen tai viivästymisen takia.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus on esitetty selvyyden vuoksi. Asetus 261/2004 ja pakettimatkadirektiivi 90/314/ETY 
ovat erillisiä säädöksiä. On oltava selvää, että matkustajat eivät voi käyttää molempien 
säädösten mukaisia oikeuksia.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
‘3. Jos matkustajalta evätään pääsy 
lennolle vastoin hänen tahtoaan, lennosta 
vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on 
välittömästi annettava hänelle siitä 
korvaus 7 artiklan mukaisesti sekä 
autettava häntä 8 artiklan mukaisesti. Jos 
matkustaja valitsee 8 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisen 
uudelleenreitityksen päästäkseen 
mahdollisimman pian lopulliseen 
määräpaikkaansa, ja jos lähtöaika on 
vähintään kaksi tuntia alkuperäisen 
lähtöajan jälkeen, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on autettava 
matkustajaa 9 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Nykyisen asetuksen mukaan 9 artiklan säännökset tulevat voimaan viipymättä, ja niin olisi 
oltava jatkossakin. Jos matkustajalta evätään koneeseen pääsy ilman omaa syytä, hänen ei 
pidä joutua ennen lähtöä odottamaan kahta tuntia ennen kuin hänelle tarjotaan virvokkeita 
9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

‘4. Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa 
sovelletaan myös meno-paluulippuihin, 
jos matkustajalta on evätty pääsy
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua.

‘4. Matkustajalta ei voida evätä pääsyä
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt edestakaisin matkan menomatkan 
käyttämättä tai ei ole maksanut tästä 
aiheutunutta lisämaksua. Jos matkustajan 
koneeseen pääsy evätään vastoin hänen 
tahtoaan tällaisista syistä, sovelletaan 1 ja 
2 kohtaa. Lisäksi lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on 
välittömästi annettava kyseiselle 
matkustajalle siitä korvaus 7 artiklan 
mukaisesti sekä autettava häntä 8 ja 
9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajien nykyisin noudattamat menettelyt ovat matkustajien etujen 
vastaisia, ja ne olisi tulevaisuudessa saatava loppumaan selkeillä säännöksillä. Asetuksen 
9 artiklan säännöksiä sovelletaan kuten edellisen tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustaja tai matkustajan puolesta 
toimiva välittäjä ilmoittaa yhden tai 
useamman matkustajan nimessä samassa 
kuljetussopimuksessa olevasta 
kirjoitusvirheestä, joka saattaisi johtaa 
lennolle pääsyn epäämiseen, 
lentoliikenteen harjoittajan on korjattava
virhe ainakin kerran vähintään 48 tuntia 

5. Jos matkustaja tai matkustajan puolesta 
toimiva välittäjä ilmoittaa yhden tai 
useamman matkustajan nimessä samassa 
kuljetussopimuksessa olevista 
kirjoitusvirheistä, jotka saattaisivat johtaa 
lennolle pääsyn epäämiseen, 
lentoliikenteen harjoittajan on korjattava
virheet ainakin kerran vähintään 48 tuntia 
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ennen lähtöä ilman matkustajalle tai 
välittäjälle aiheutuvia ylimääräisiä 
kustannuksia ellei kansallinen tai 
kansainvälinen lainsäädäntö estä tätä.”

ennen lähtöä ilman matkustajalle tai 
välittäjälle aiheutuvia ylimääräisiä 
kustannuksia ellei kansallinen tai 
kansainvälinen lainsäädäntö estä tätä.”

Or. en

Perustelu

Koska virheisiin voi olla useita syitä, tarkistuksella varmistetaan, että useampi kuin yksi 
kirjoitusvirhe voidaan korjata.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

b a). Lisätään kohta seuraavasti:
’5 a. Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa 
sovelletaan myös, kun matkustaja 
myöhästyy lennolta, koska:
– lento lähti ennen aikataulun mukaista 
lähtöaikaa ja matkustaja oli saapunut 
lentokentälle ajoissa 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, tai
– lennon aikataulun mukaista lähtöaikaa 
aikaistettiin eikä matkustajalle ilmoitettu 
tästä vähintään 24 tuntia etukäteen.
Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on todistettava, että 
matkustajalle on ilmoitettu aikataulun 
mukaisen lähtöajan muuttumisesta.’

Or. en

Perustelu

On ollut tapauksia, joissa matkustaja on ollut ajoissa mutta lento on lähtenyt ennen 
aikataulun mukaista aikaa. Olisi täsmennettävä, että tämä on yksi lennolle pääsyn epäämisen 
muoto.
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Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

‘a) lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on 8 artiklan mukaisesti 
annettava matkustajalle mahdollisuus valita 
joko lipun hinnan palautus, matkan 
jatkaminen uudelleenreitityksen avulla tai 
matkustaminen myöhempänä 
ajankohtana; ja

‘a) lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on 8 artiklan mukaisesti 
annettava matkustajalle mahdollisuus valita 
joko lipun hinnan palautus, matkan
jatkaminen uudelleenreitityksen avulla tai 
matkustaminen myöhemmin samana 
päivänä; ja

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
‘2. Kun matkustajalle ilmoitetaan 
lennon peruutuksesta, lentoliikenteen 
harjoittajan tai matkanjärjestäjän on 
annettava hänelle täydelliset tiedot 
hänellä 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
olevista oikeuksista sekä selvitettävä 
hänelle mahdolliset vaihtoehtoiset 
liikennemuodot.’

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan matkustajien oikeutta saada tietoa 
peruutustapauksessa.
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Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

‘3. Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että peruutus johtuu 
poikkeuksellisista olosuhteista ja että
peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka 
kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon.” ‘

‘3. Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että seuraavat kaksi ehtoa 
täyttyvät:

– peruutus johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista, ja
– peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka 
kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu
asianmukaisesti.
Kun tällaisista poikkeuksellisista 
olosuhteista aiheutuu teknisiä vikoja, 
niihin voidaan vedota ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ne vaikuttivat kyseiseen 
lentoon tai saman ilma-aluksen edelliseen 
lentoon.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että molempien ehtojen on täytyttävä, jotta lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja voidaan vapauttaa velvollisuudesta maksaa korvausta 
lennon peruuntumisesta. Ilmaus ”asianmukaisesti” tekee peruutuksen välttämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä vähemmän tulkinnanvaraisia.
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Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

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

”5. Lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään
puolitoista miljoonaa matkustajaa 
vähintään kolmen peräkkäisen vuoden 
ajan, lentoaseman pitäjän on yhteistyössä
lentoaseman käyttäjien ja erityisesti 
lentoliikenteen harjoittajien,
maahuolintapalveluiden tuottajien,
lennonvarmistuspalvelun tarjoajien ja 
lentokentällä toimivien 
vähittäismyyntipisteiden kanssa laadittava 
asianmukainen valmiussuunnitelma, jolla 
taataan lentokentän ja lentokentän 
käyttäjien riittävä koordinointi tilanteissa,
joissa useat lentojen 
peruutukset/viivästymiset aiheuttavat sen, 
että huomattava määrä matkustajia joutuu 
viivästymisten vuoksi odottamaan 
lentoasemalla, mukaan luettuina 
lentoyhtiön maksukyvyttömyys tai 
liikenneluvan peruminen.
Valmiussuunnitelmien laatimisen tulee 
myös sisältää relevanttien kansallisten, 
alueellisten tai paikallisten viranomaisten 
osallistuminen tarvittaessa. Lentoaseman 
pitäjän on tiedotettava 
valmiussuunnitelmasta ja kaikista siihen 
tehtävistä muutoksista 16 artiklan nojalla 
nimetylle kansalliselle 
täytäntöönpanoelimelle. Edellä mainitun 
kynnyksen alapuolelle jäävillä 
lentoasemilla lentoaseman pitäjän on 
toteutettava tällaisissa tilanteissa kaikki 
kohtuulliset toimet lentoaseman käyttäjien 
koordinoimiseksi ja avun ja tiedon 
antamiseksi viivästyneille matkustajille.”

Or. en
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Perustelu

Matkustajien edun nimissä lentokenttiä koskevaa kynnystä (3 miljoonaa matkustajaa 
vuodessa) pidetään liian korkeana, ja se olisi alennettava 1,5 miljoonaan. On selkeästi 
ilmoitettava, että valmiussuunnitelmien laatimiseen on otettava mukaan kaikki lentokentän 
käyttäjät sekä kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset. Valmiussuunnitelmien 
laatimisen päätavoitteena on varmistaa kaikkien osapuolten riittävä koordinointi.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
’5 a. Vaikka lentoliikenteen harjoittajat 
eivät voi vähentää tässä asetuksessa 
määriteltyjä velvollisuuksiaan, on 
laadittava 5 kohdassa säädetty 
valmiussuunnitelma, jolla määritellään 
koordinoidut toimet silloin kun sellaiset 
ovat tarpeen, jotta varmistetaan riittävä 
tiedon ja avun tarjoaminen viivästyneen 
lennon matkustajille ja erityisesti 
vammaisille ja liikuntarajoitteisille 
henkilöille erityisesti seuraavien seikkojen 
osalta:
– tietojen antaminen viivästyneiden 
lentojen matkustajille tai lentokentälle 
lentomatkansa aloittamista varten 
matkalla oleville henkilöille,
– paikalla tarjottava majoitus, kun 
viivästyneiden lentojen matkustajien suuri 
määrä ylittää hotellimajoituksen 
saatavuuden,
– tietojen ja avun tarjoaminen 
matkustajille, jotka kuuluvat 9 artiklan 
4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten 
piiriin,
– lennolta jääneiden matkustajien 
uudelleenreititys vaihtoehtoisia 
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lentoliikenteen harjoittajia ja 
liikennemuotoja käyttäen siten, että tästä 
aiheutuu matkustajille rajoitetusti tai ei 
lainkaan kustannuksia, jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja on 
lopettanut toimintansa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tiiviisti 5 artiklan 5 kohtaan tehtyyn aikaisempaan tarkistukseen. Sillä 
pyritään osoittamaan yksityiskohtaisemmin, mitä valmiussuunnitelmien tarkkaan ottaen tulisi 
sisältää tiedon ja avun osalta. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet 
vaativat erityishuomiota.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

c b) Lisätään 5 b kohta seuraavasti:
’5 b. Lentoliikenteen harjoittajien on 
kehitettävä ja otettava käyttöön 
yksityiskohtaiset menettelyt, jotka antavat 
niille mahdollisuuden noudattaa tätä 
asetusta tehokkaasti ja johdonmukaisesti 
erityisesti viivytysten, peruutusten, 
lennolle pääsyn epäämisten, laajojen 
häiriöiden ja maksukyvyttömyyden 
tapauksessa. Näissä menettelyissä on 
selkeästi ilmoitettava, kuka lentoyhtiön 
edustaja on kullakin lentokentällä 
vastuussa huolenpidon, avustamisen, 
uudelleenreitityksen ja korvausten 
tarjoamisesta, ja niissä on määriteltävä 
näiden palvelujen tarjoamista koskevat 
prosessit ja ehdot. Lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näistä 
menettelyistä ja niihin mahdollisesti 
tehtävistä muutoksista 16 artiklan 
mukaisesti nimetylle kansalliselle 
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täytäntöönpanoelimelle.’

Or. en

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

c c) Lisätään 5 c kohta seuraavasti:
’5 c. Jos lento peruuntuu lentoliikenteen 
harjoittajan maksukyvyttömyyden vuoksi 
tai koska lentoliikenteen harjoittaja 
keskeyttää toimintansa toimiluvan 
peruuttamisen vuoksi, matkustajilla on 
oikeus korvaukseen tai paluulentoon 
lähtöpaikkaan 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti ja oikeus 
9 artiklassa määriteltyyn huolenpitoon.
Lentoliikenteen harjoittajien on esitettävä 
riittävät todisteet vakuuksista, joilla 
katetaan korvausten ja kotiuttamisen 
kustannukset.’

Or. en

Perustelu

Kun lentoyhtiö lopettaa toimintansa, moni matkustaja ei pysty käyttämään oikeussuojakeinoja 
lentoyhtiöitä vastaan vaatiakseen rahojaan takaisin käyttämättömistä lipuista tai päästäkseen 
kotimaahansa, jos he ovat jääneet ulkomaille. Jotta voidaan paikata tämä matkustajien 
suojelussa oleva aukko, esittelijä ehdottaa komission asetusehdotuksen tarkistamista siten, 
että siihen lisätään säännös, jolla tarjotaan vastaava suoja kuin mitä tarjotaan pakettimatka-
asiakkaille pakettimatkadirektiivissä 90/314/ETY. Kun lentoliikenteen harjoittajat 
velvoitetaan huolehtimaan riittävistä vakuuksista, niillä on pelivaraa toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, kuten perustaa rahasto tai ottaa vakuutus.
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Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kun lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pitää perustellusti 
todennäköisenä, että lento viivästyy 
alkuperäisestä aikataulun mukaisesta 
lähtöajastaan, tai kun lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja lykkää 
aikataulun mukaista lähtöaikaa, lennosta 
vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on 
tarjottava matkustajille,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) kun viivästyminen kestää vähintään
kolme tuntia ja siihen sisältyy yön tunteja, 
9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa 
säädettyä apua; ja

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa unionin tuomioistuimen päätöstä (yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07, 
Sturgeon v. Condor ja Böck & Lepuschitz v. Air France), jolla myönnetään matkustajille, 
joiden lento myöhästyy yli kolme tuntia, samat oikeudet kuin matkustajille, joiden lento 
peruutetaan. Viiden tunnin kynnysarvo korvataan siten kolmella tunnilla.
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Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa unionin tuomioistuimen päätöstä (yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07, 
Sturgeon v. Condor ja Böck & Lepuschitz v. Air France), jolla myönnetään matkustajille, 
joiden lento myöhästyy yli kolme tuntia, samat oikeudet kuin matkustajille, joiden lento 
peruutetaan. Viiden tunnin kynnysarvo korvataan siten kolmella tunnilla. Katso myös 
6 artiklan 1 kohdan ii alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään kohta seuraavasti:
’1 a. Kun lentoliikenteen harjoittaja 
aikaistaa aikataulun mukaista lähtöaikaa 
yli kolmella tunnilla, sen on tarjottava 
matkustajille 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa määritelty korvaus tai 
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
määritelty uudelleenreititys. Matkustaja 
voi itse järjestää oman 
uudelleenreitityksensä ja vaatia korvausta 
vastaavista kustannuksista, jos lennosta 
vastaava lentoliikenteenharjoittaja ei 
tarjoa vaihtoehtona uudelleenreititystä 



PR\1002222FI.doc 35/81 PE510.868v01-00

FI

8 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.’

Or. en

Perustelu

Kun aikataulumuutos merkitsee liian suurta eroa, matkustajille on tarjottava mahdollisuutta 
pyytää korvausta tai uudelleenreititystä. Lisäksi matkustajille olisi 8 artiklan uuden 
6 a kohdan mukaisesti tarjottava mahdollisuutta järjestää uudelleenreititys itse ja vaatia 
korvausta vastaavista kustannuksista, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei 
pysty tarjoamaan uudelleenreititysvaihtoehtoa.

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään viisi tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kaikkien yhteisön sisäisten ja kolmansiin 
maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

a) vähintään kolme tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kaikkien unionin sisäisten ja kolmansiin 
maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa unionin tuomioistuimen päätöstä (yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07, 
Sturgeon v. Condor ja Böck & Lepuschitz v. Air France), jolla myönnetään matkustajille, 
joiden lento myöhästyy yli kolme tuntia, samat oikeudet kuin matkustajille, joiden lento 
peruutetaan. Esittelijä ehdottaa siten viiden tunnin kynnysarvon korvaamista kolmella 
tunnilla. Esittelijä kuitenkin yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan kynnysarvon olisi 
oltava sama kaikilla EU:n sisäisillä matkoilla.

Tarkistus 48

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

b) vähintään yhdeksän tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien yli 3 500 kilometrin mutta alle 
6 000 kilometrin pituisten matkojen
yhteydessä;

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

Or. en

Perustelu

The Rapporteur shares the Commission’s view that the thresholds should be dependent on the 
journey distance for travel to and from third countries in order to take account of the 
operational difficulties encountered by air carriers when dealing with delays at remote 
airports. However, the rapporteur does not share the Commission’s point of view that the 
thresholds should be increased. It is therefore suggested that the trigger point of nine hours 
be replaced by one of five hours. The journey distances under Article 6(2) (a), (b) and (c) 
should be streamlined in order to create more clarity for airlines and passengers.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme, että kahdentoista tunnin ja 6 000 km:n kynnysarvot poistetaan, jotta 6 artiklan 
2 kohtaa voidaan keventää ja lisätä selkeyttä lentoyhtiöiden ja matkustajien kannalta. Tämän 
artiklan c kohdan poistaminen noudattaa 6 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan tehtyjen 
tarkistusten logiikkaa, kun niissä asetetaan kynnysarvot 3 500 kilometriin tai sitä lyhyemmille 
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matkoille ja yli 3 500 kilometriin. Muita kynnysarvoja ei tarvita.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

4. Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että viivästys tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että viivästystä tai 
aikataulumuutosta ei olisi voitu välttää, 
vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon.

4. Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että seuraavat kaksi ehtoa 
täyttyvät:

– viivästys tai aikataulumuutos johtuu 
poikkeuksellisista olosuhteista, ja
– viivästystä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki toimenpiteet 
olisi toteutettu asianmukaisesti.
Kun vedotaan teknisiin vikoihin, tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa 5 artiklan 3 kohtaan esitettyä tarkistusta. Sillä pyritään täsmentämään, että 
molempien ehtojen on täytyttävä, jotta lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja voidaan 
vapauttaa velvollisuudesta maksaa korvausta lennon peruuntumisesta. Ilmaus 
”asianmukaisesti” tekee peruutuksen välttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä vähemmän 
tulkinnanvaraisia.
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Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa viiden tunnin
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.”

5. Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa kahden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.”

Or. en

Perustelu

Kenttäalueella odottamiselle asetettu viiden tunnin enimmäisaika ennen kuin matkustajat 
päästetään poistumaan koneesta vaikuttaa liian pitkältä ja se olisi korvattava kahdella 
tunnilla.

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

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

liityntälennolta edellisen lennon 
viivästymisen tai aikataulumuutoksen 
vuoksi, edeltävästä lennosta vastaavan 
yhteisön lentoliikenteen harjoittajan on 
tarjottava matkustajalle

Or. en

Perustelu

Liityntälennolta myöhästyville matkustajille tarjottavista avusta, huolenpidosta, 
uudelleenreitityksestä ja korvauksista vastaa edeltävän lennon lentoliikenteen harjoittaja, 
joka on aiheuttanut viivytyksen kauttakulkupaikassa, eikä se ole ajoissa lähtevästä 
jatkolennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan tehtävä.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

iii) kun 8 artiklan perusteella tarjotun 
vaihtoehtoisen lennon tai muun kuljetuksen 
aikataulun mukainen lähtöaika on 
vähintään viisi tuntia sen lennon aikataulun 
mukaista lähtöaikaa myöhemmin, jolta 
matkustaja myöhästyi, ja kun odotusaikaan 
sisältyy yksi tai useampia öitä, 9 artiklan
1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyä 
apua.

iii) kun 8 artiklan perusteella tarjotun 
vaihtoehtoisen lennon tai muun kuljetuksen 
aikataulun mukainen lähtöaika on 
vähintään kolme tuntia sen lennon 
aikataulun mukaista lähtöaikaa 
myöhemmin, jolta matkustaja myöhästyi, 
ja kun odotusaikaan sisältyy yön tunteja, 
9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa 
säädettyä apua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa 6 artiklaan tehtyjä kynnysarvoja koskevia tarkistuksia. Lisäksi sanamuotoa 
on täsmennettävä, koska nykyinen sanamuoto voidaan ymmärtää väärin tarkoittamaan sitä, 
että majoitus tarjotaan vain, jos viivytykseen sisältyy kokonainen yö.
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Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkustaja myöhästyy 
liityntälennolta edellisen liityntälennon 
viivästymisen vuoksi, matkustajalla on 
6 artiklan 2 kohdan perusteella oikeus 
korvaukseen edellisestä lennosta 
vastaavalta yhteisön lentoliikenteen 
harjoittajalta. Tätä tarkoitusta varten
viivästyminen lasketaan suhteessa 
ajankohtaan, jolloin matkustajan olisi 
aikataulun mukaan pitänyt saapua 
lopulliseen määräpaikkaansa.

2. Jos matkustaja myöhästyy 
liityntälennolta aikataulumuutoksen
vuoksi tai koska edellinen liityntälento 
viivästyy kauttakulkupaikassa 
90 minuuttia tai enemmän, matkustajalla 
on 6 artiklan 2 kohdan perusteella oikeus 
korvaukseen edellisestä lennosta 
vastaavalta unionin lentoliikenteen 
harjoittajalta. Tätä tarkoitusta varten
kokonaisviivästyminen lasketaan suhteessa 
ajankohtaan, jolloin matkustajan olisi 
aikataulun mukaan pitänyt saapua 
lopulliseen määräpaikkaansa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vähentämään ensimmäiseen lentoyhtiöön kohdistuvaa kohtuutonta 
taloudellista taakkaa, koska se voi olla alueellisen syöttöliikenteen hoitaja, jonka viivytys on 
saattanut olla vain vähäinen. Jos edeltävän lennon viivästymiselle kauttakulkupaikassa 
asetetaan 90 minuutin tai sitä pitempi kynnys, se antaisi matkustajalle oikeuden korvaukseen 
sillä edellytyksellä, että viivästyminen matkan lopullisessa määränpäässä on enemmän kuin 
kolme tai viisi tuntia. Tämä kaksitasoinen ehto on perusteltu, jos edeltävä EU:n 
lentoliikenteen harjoittaja aiheuttaa vain lyhyen viivästymisen, joka johtaa huomattavasti 
pitempään viivästymiseen lopullisessa määränpäässä.

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä oleva 1 ja 2 kohta koskee myös 
kolmansien maiden lentoliikenteen 

4. Edellä oleva 1 ja 2 kohta koskee myös 
kolmansien maiden lentoliikenteen 



PR\1002222FI.doc 41/81 PE510.868v01-00

FI

harjoittajia, jotka vastaavat EU:ssa
sijaitsevalle lentoasemalle saapuvista tai 
sieltä lähtevistä liityntälennoista.”

harjoittajia, jotka vastaavat unionissa 
sijaitsevalta lentoasemalta toiselle 
unionissa sijaitsevalle lentoasemalle tai 
unionissa sijaitsevalta lentoasemalta 
unionin ulkopuolella sijaitsevalle
lentoasemalle lähtevistä liityntälennoista.”

Or. en

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta voidaan taata johdonmukaisuus asetuksen soveltamisalaa koskevan 
3 artiklan 1 kohdan kanssa ja välttää ekstraterritoriaalisuuteen liittyvät ongelmat suhteessa 
kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajiin.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

a) Viitataan 1 kohdassa lentojen sijasta 
matkoihin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaan esitettäviin myöhempiin 
tarkistuksiin. Ilmauksen ”lennot” korvaamista ilmauksella ”matkat” käsitellään näissä 
tarkistuksissa.

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 1 kohdan a alakohta.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan tehtyihin tarkistuksiin, joilla 
pyritään helpottamaan nykyisen järjestelmän soveltamista ja lisäämään selkeyttä 
matkustajien ja lentoyhtiöiden kannalta. Esittelijä ehdottaa kynnysarvojen ja korvaussummien 
yhdenmukaistamista ottamalla käyttöön seuraavat rajat: 300 euroa kaikilla yhteisön sisäisillä 
lennoilla (riippumatta lennon pituudesta); 300 euroa kaikilla muilla lennoilla, joiden pituus 
on enintään 3 500 kilometriä; 600 euroa kaikilla muilla lennoilla, joiden pituus on yli 
3 500 kilometriä.

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

a b) Korvataan 1 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
’b) 300 euroa yhteisön sisäisten matkojen
osalta ja sellaisten muiden matkojen
osalta, joiden pituus on 3500 kilometriä 
tai vähemmän;’

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaan tehtyihin tarkistuksiin, joilla 
pyritään helpottamaan nykyisen järjestelmän soveltamista ja lisäämään selkeyttä 
matkustajien ja lentoyhtiöiden kannalta. Esittelijä ehdottaa kynnysarvojen ja korvaussummien 
yhdenmukaistamista ottamalla käyttöön seuraavat rajat: 300 euroa kaikilla yhteisön sisäisillä 
lennoilla (riippumatta lennon pituudesta); 300 euroa kaikilla muilla lennoilla, joiden pituus 
on enintään 3 500 kilometriä; 600 euroa kaikilla muilla lennoilla, joiden pituus on yli 
3 500 kilometriä.

Tarkistus 59

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

a c) Korvataan 1 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
’c) 600 euroa kaikilla matkoilla, joiden 
pituus on yli 3 500 kilometriä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan tehtyihin tarkistuksiin, joilla 
pyritään helpottamaan nykyisen järjestelmän soveltamista ja lisäämään selkeyttä 
matkustajien ja lentoyhtiöiden kannalta. Esittelijä ehdottaa kynnysarvojen ja korvaussummien 
yhdenmukaistamista ottamalla käyttöön seuraavat rajat: 300 euroa kaikilla yhteisön sisäisillä 
lennoilla (riippumatta lennon pituudesta); 300 euroa kaikilla muilla lennoilla, joiden pituus 
on enintään 3 500 kilometriä; 600 euroa kaikilla muilla lennoilla, joiden pituus on yli 
3 500 kilometriä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus on 
maksettava käteisenä, sähköisenä 
pankkisiirtona, pankkisiirtona tai sekillä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus on 
maksettava matkustajan kanssa 
sovittavalla tavalla käteisenä, sähköisenä 
pankkisiirtona tai pankkisiirtona.

Or. en

Perustelu

Korvauksen pankkishekillä maksaviin lentoliikenteen harjoittajiin liittyy ongelmia.

Tarkistus 61

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

5. Lentoliikenteen harjoittaja voi tehdä 
matkustajan kanssa vapaaehtoisen 
sopimuksen, joka korvaa 1 kohdan 
säännökset, jos sopimus vahvistetaan 
matkustajan allekirjoittamalla asiakirjalla, 
jossa matkustajaa muistutetaan hänen tähän 
asetukseen perustuvista oikeuksistaan.”

5. Lentoliikenteen harjoittaja voi tehdä 
matkustajan kanssa vapaaehtoisen 
sopimuksen, joka korvaa 1 kohdan 
säännökset vähintään samanarvoisella 
tavalla muilla rahanarvoisilla 
suorituksilla (esim. 
lentomatkakuponkeina, joiden arvo on 
100 prosenttia korvaussummasta), jos 
sopimus vahvistetaan matkustajan 
allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa 
matkustajaa muistutetaan hänen tähän 
asetukseen perustuvista oikeuksistaan.”

Or. de

Perustelu

Korvauksen määräksi on säädettävä vähintään sata prosenttia, jotta matkustajan oikeus 
korvaukseen säilyy riittävänä. On tärkeää tehdä selväksi, että vapaaehtoinen sopimus koskee 
vain korvauksen suorittamistapaa mutta ei oikeutta korvaukseen sinänsä.

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

a) lentohinnan palauttaminen seitsemän
päivän kuluessa matkustajan esittämästä 
pyynnöstä 7 artiklan 3 kohdassa esitetyllä 
tavalla kultakin matkan osalta, joka jää 
tekemättä, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, 
jos lennosta ei ole enää matkustajan 
alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta 
hyötyä, sekä tarvittaessa:

a) lentohinnan palauttaminen seitsemän
työpäivän kuluessa matkustajan esittämästä 
pyynnöstä 7 artiklan 3 kohdassa esitetyllä 
tavalla kultakin matkan osalta, joka jää 
tekemättä, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, 
jos lennosta ei ole enää matkustajan 
alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta 
hyötyä, sekä tarvittaessa:

Or. en
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Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustaja valitsee 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun vaihtoehdon, 
hänellä on paikkojen saatavuudesta 
riippuen oikeus uudelleenreititykseen 
toisen lentoliikenteenharjoittajan kautta tai 
toista liikennemuotoa käyttäen, jos 
lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja ei voi kuljettaa matkustajaa 
omien palveluidensa puitteissa ja ajoissa 
niin, että matkustaja saapuisi lopulliseen 
määräpaikkaansa enintään 12 tuntia 
aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen.
Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1008/2008 22 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, toinen lentoliikenteen 
harjoittaja tai toisen liikennemuodon 
tarjoaja ei voi veloittaa sopimuksen 
tehneeltä lentoliikenteen harjoittajalta 
hintaa, joka on suurempi kuin sen omien 
matkustajien vastaavista palveluista 
viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden 
aikana maksama hinta.

5. Jos matkustaja valitsee 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun vaihtoehdon, 
hänellä on paikkojen saatavuudesta 
riippuen ja sillä edellytyksellä, että 
kohtuullisia ja vertailukelpoisia 
vaihtoehtoja on olemassa, oikeus 
uudelleenreititykseen mahdollisimman 
pian toisen lentoliikenteenharjoittajan 
kautta tai toista liikennemuotoa käyttäen, 
jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja ei voi kuljettaa matkustajaa 
omien palveluidensa puitteissa ja ajoissa 
niin, että matkustaja saapuisi lopulliseen 
määräpaikkaansa enintään 12 tuntia 
aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen.
Matkustajalla on oltava oikeus kieltäytyä 
muuta liikennemuotoa käyttäen 
tapahtuvasta uudelleenreitityksestä, ja 
tässä tapauksessa hän säilyttää 
oikeutensa 9 artiklassa määriteltyyn 
huolenpitoon uudelleenreititystä 
odottaessaan.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi olla hintarajoituksia tai ehtoja, jotka velvoittavat käyttämään liikennemuotoa siksi, 
että toisessa liikennemuodossa on puutteita. Lisäksi on epäselvää, miten käsitettä ”hintaa, 
joka on suurempi kuin sen omien matkustajien vastaavista palveluista viimeksi kuluneiden 
kolmen kuukauden aikana maksama hinta” voitaisiin valvoa käytännössä. Lisäksi 
tarkistuksessa täsmennetään, että velvollisuus järjestää matkustajan kuljettaminen säilyy 
lennosta vastaavalla lentoliikenteen harjoittajalla, jonka palvelussa on häiriöitä.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos matkustajalle tarjotaan 1 kohdan 
nojalla täydellistä tai osittaista 
uudelleenreititystä jollain toisella 
liikennevälineellä, tätä asetusta
sovelletaan tuolla toisella 
liikennevälineellä toteutettuun kuljetukseen
ikään kuin kuljetus olisi suoritettu 
kiinteäsiipisellä ilma-aluksella.”

6. Jos matkustajalle tarjotaan 1 kohdan 
nojalla täydellistä tai osittaista 
uudelleenreititystä jollain toisella 
liikennevälineellä, 6 a artiklaa sovelletaan 
tuolla toisella liikennevälineellä 
toteutettuun kuljetukseen noudattaen 
uudelleenreitityssopimuksia, jotka ovat 
voimassa lennosta vastaavan lentoyhtiön 
ja toisen liikennemuodon välillä.”

Or. en

Perustelu

Olisi huomattava, että eri liikennemuotojen välillä on uudelleenreitityssopimuksia, joissa 
esitetään yksityiskohtaisesti tällaisen uudelleenreitityksen ehdot ja joita sovellettaisiin näissä 
erityistapauksissa.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
’6 a. Matkustaja voi itse järjestää oman 
uudelleenreitityksensä ja vaatia korvausta 
vastaavista kustannuksista, jos lennosta 
vastaava lentoliikenteenharjoittaja ei 
tarjoa vaihtoehtona uudelleenreititystä 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti.’

Or. en
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Perustelu

Matkustajan olisi myös voitava huolehtia uudelleenreitityksestä itse menettämättä oikeuttaan 
vaatia korvausta siitä aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

-a) korvataan 1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
‘a) ateria ja virvokkeita;’

Or. en

Perustelu

Sanamuoto ”kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan” on poistettava, koska aina viitattaessa 9 
artiklan 1 kohdan a alakohtaan eli kun kyse on peruutuksesta, pitkistä odotusajoista ja 
jatkolennoista, tarkistettuun asetukseen ehdotetaan ”kahden tunnin odotusaikaa alkuperäisen 
lähtöajan jälkeen”.

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
‘2. Lisäksi matkustajille on tarjottava 
ilmaiseksi kaksi puhelua ja 
telekopioviestejä tai sähköpostiviestejä.’

Or. en

Perustelu

Teleksi ei ole enää käytössä.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

a b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
‘3. Tätä artiklaa soveltaessaan on 
lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan kiinnitettävä erityistä 
huomiota vammaisten henkilöiden ja
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
tarpeisiin ja mahdollisiin saattajiin sekä 
ilman saattajaa matkustavien lasten
tarpeisiin.’

Or. en

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

”4. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 3 yöhön. Jos lennosta
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 
soveltaa tätä rajoitetta, sen on

”4. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu
asianmukaisesti, se voi rajoittaa 1 kohdan 
b alakohdan nojalla tarjotun majoituksen
125 euroon yötä ja matkustajaa kohti. Jos 
matkustaja huolehtii majoituksestaan itse, 
lentoliikenteen harjoittaja voi rajoittaa 
majoituskustannukset 125 euroon yöltä
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14 artiklassa yksilöityjen 
tiedonantovelvoitteiden lisäksi kuitenkin 
annettava matkustajille tietoa tarjolla 
olevista majoitusmahdollisuuksista
mainittujen kolmen yön jälkeen.

enintään kolmen yön ajan. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 
soveltaa tätä poikkeusta, sen on
tiedotettava matkustajille kolmen yön 
kuluttua tarjolla olevista 
majoitusmahdollisuuksista. Tämä ei 
kuitenkaan vaikuta lennosta vastaavien 
lentoliikenteen harjoittajien velvoitteeseen 
tarjota majoitusta, ja niiden on myös 
tarjottava majoitusta ensisijaisesti 14 
artiklassa yksilöityjen 
tiedonantovelvoitteidensa lisäksi.

Or. de

Perustelu

Majoitusta koskevaa 100 euron enimmäismäärää yötä ja henkeä kohden on korotettava.
Majoituksen kestoa ei pidä rajoittaa lukuun ottamatta tapauksia, joissa lentomatkustaja 
järjestää majoituksensa itse. Tällöin matkustajan on otettava huomioon, että lentoliikenteen 
harjoittaja rajoittaa majoituskustannuksia ajallisesti. On ratkaisevaa, että konkreettinen 
majoittamisvelvoite kuuluu ensisijaisesti yhtiöille myös poikkeustilanteissa.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -10 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

-10) Korvataan 10 artiklan 2 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
‘2. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja sijoittaa matkustajan tämän 
hankkimassa lentolipussa edellytettyä 
alempaan matkustusluokkaan, sen on 
seitsemän työpäivän kuluessa maksettava 
7 artiklan 3 kohdassa esitetyllä tavalla 
takaisin’

Or. en
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Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

-11) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
‘2. Jos lennolle pääsy evätään, lento 
peruutetaan tai se viivästyy, on 
vammaisilla henkilöillä ja 
liikuntarajoitteisilla henkilöillä, heidän 
kanssaan matkustavilla henkilöillä ja 
ilman saattajaa matkustavilla lapsilla 
viivästymisen kestosta riippumatta 
oikeus saada mahdollisimman nopeasti 9 
artiklan mukaista huolenpitoa.
Vammaisille henkilöille ja 
liikuntarajoitteisille henkilöille 
annettavan majoituksen on oltava 
helppopääsyinen ja heidän oikeuksiaan 
koskevat tiedot on annettava tiedotteella, 
jossa otetaan huomioon heidän tarpeensa.
Myös opas- ja avustajakoirien tarpeet on 
otettava huomioon.’

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella on parannettava vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden 
huomioonottamista.

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

3. Lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja ei voi soveltaa 9 artiklan 4 ja 

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

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

Or. en

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tapauksissa, joissa lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja maksaa 
korvaukset tai täyttää muut sille tämän 
asetuksen nojalla kuuluvat velvoitteet, 
tämän vaikuttamatta kolmansien 
osapuolten välisiin 
vastuuvapaussopimuksiin, tämän
asetuksen tai kansallisen lainsäädännön 
säännöksiä ei voida tulkita siten, että ne 
rajoittavat sen oikeutta saada tämän 
asetuksen nojalla aiheutuneet kulut 
takaisin kolmannelta osapuolelta, joka on 
vaikuttanut tapahtumaan, jonka johdosta 
korvausvelvoite tai muut velvoitteet 
syntyivät.”

Or. en
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Perustelu

Tämä säännös ei vaikuta olemassa oleviin (esimerkiksi lentoasemien ja lentoyhtiöiden) 
välisiin vastuuvapaussopimuksiin. On käytävä selväksi, ettei sitä sovelleta matkustajiin.

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:
‘1 a. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toiminta-aikanaan varmistettava, että 
kullakin lentoasemalla, jolla ne 
harjoittavat toimintaa, on läsnä 
asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan 
valtuuttama yhteyshenkilöstö tai kolmas 
osapuoli, jonka tehtävänä on antaa 
matkustajille tarvittavat tiedot heidän 
oikeuksistaan ja valitusmenettelyistä ja 
antaa apua ja ryhtyä välittömästi toimiin 
lentohäiriöiden sekä kadonneiden tai 
myöhästyneiden matkatavaroiden 
tapauksessa.’

Or. en

Perustelu

Sellaisen lentoliikenteen harjoittajaa edustavan paikallisen yhteyspisteen olemassaolo 
lentoasemalla, joka voi tarvittaessa ryhtyä välittömästi toimiin lentoliikenteen harjoittajan 
puolesta, auttaisi varmistamaan, että matkustajat voivat nauttia heille kuuluvia oikeuksia.
Vain lentoyhtiöillä on kaikki saatavissa olevat tiedot, jotka liittyvät lentohäiriöihin sekä 
kadonneisiin ja myöhästyneisiin matkatavaroihin. On parannettava tiedottamista 
matkustajille näiden oikeuksista sekä valitus- ja korvausmahdollisuuksista.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sokeiden ja näkövammaisten osalta on 
tämän artiklan säännöksiä sovellettava 
asianmukaisia vaihtoehtoisia keinoja 
käyttäen.

3. Vammaisten henkilöiden, 
liikuntarajoitteisten henkilöiden ja 
erityisesti sokeiden ja näkövammaisten
henkilöiden osalta on tämän artiklan 
säännöksiä sovellettava asianmukaisia 
vaihtoehtoisia keinoja käyttäen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa aiempia tarkistuksia, jotka koskivat ”vammaisen henkilön tai 
liikuntarajoitteisen henkilön" täyttä määritelmää, ja se laajentaa henkilöiden ryhmän
kattamaan kaikki vammaiset henkilöt ja liikuntarajoitteiset henkilöt.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lentoaseman pitäjän on varmistettava, 
että lentoaseman matkustajille varatuilla 
alueilla on selkeästi ja näkyvästi esillä 
yleistä tietoa matkustajien oikeuksista. Sen 
on lisäksi varmistettava, että lentoasemalla 
olevat matkustajat saavat tiedon lentonsa
peruuntumisesta ja oikeuksistaan 
tapauksessa, jossa lentoyhtiö odottamatta 
lopettaa toimintansa esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden tai liikenneluvan 
perumisen vuoksi.

4. Lentoaseman pitäjän on varmistettava, 
että lentoaseman matkustajille varatuilla 
alueilla on selkeästi ja näkyvästi esillä 
yleistä tietoa matkustajien oikeuksista. Sen 
on saatujen tietojen perusteella lisäksi 
varmistettava, että lentoasemalla olevat 
matkustajat saavat myöhästymisten ja 
lentohäiriöiden, kuten lentonsa
peruuntumisen, tapauksessa tiedot niiden 
syistä ja oikeuksistaan ja oikeuksistaan
tapauksessa, jossa lentoyhtiö odottamatta 
lopettaa toimintansa esimerkiksi 
maksukyvyttömyyden tai liikenneluvan 
perumisen vuoksi.

Or. en

Perustelu

Lentoaseman pitäjillä ei ole yksittäisiä matkustajia koskevia tietoja. Edellä mainitun 
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velvoitteen täyttämiseksi niiden on saatava tiedot ensisijaisesti lentoliikenteen harjoittajilta.

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

6. Jos matkustaja ei hanki lippua suoraan 
lennosta vastaavalta lentoliikenteen 
harjoittajalta vaan unionissa toimivan 
välittäjän kautta, kyseisen välittäjän on 
toimitettava matkustajan yhteystiedot 
lentoliikenteen harjoittajalle sillä 
edellytyksellä, että matkustaja on antanut 
tähän yksiselitteisen, kirjallisen luvan.
Tämän luvan antaminen on valinnaista.
Lentoliikenteen harjoittaja saa käyttää näitä 
yhteystietoja ainoastaan täyttääkseen tähän 
artiklaan perustuvan 
tiedonantovelvoitteensa; tietoja ei saa 
käyttää markkinointiin ja ne on hävitettävä 
72 tunnin kuluessa kuljetussopimuksen 
päättymisestä. Tietoja käsitellään, 
käytetään ja säilytetään yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

6. Jos matkustaja ei hanki lippua suoraan 
lennosta vastaavalta lentoliikenteen 
harjoittajalta vaan unionissa toimivan 
välittäjän kautta, kyseisen välittäjän on 
toimitettava matkustajan yhteystiedot 
lentoliikenteen harjoittajalle sillä 
edellytyksellä, että matkustaja on antanut 
tähän suostumuksensa. Suostumuksen
antaminen on valinnaista. Lentoliikenteen 
harjoittaja saa käyttää näitä yhteystietoja 
ainoastaan täyttääkseen tähän artiklaan 
perustuvan tiedonantovelvoitteensa; tietoja 
ei saa käyttää markkinointiin ja ne on 
hävitettävä 72 tunnin kuluessa 
kuljetussopimuksen päättymisestä.
Matkustajan suostumus yhteystietojensa 
antamiseen lentoliikenteen harjoittajalle 
sekä suostumus tietojen käsittelyyn, 
käyttöön ja säilyttämiseen annetaan
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Matkustajan suostumus olisi saatava noudattaen sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, jossa 
ei määritetä suostumuksen nimenomaista muotoa (”kirjallinen”) ”Lupa” korvataan 
”suostumuksella”, mikä vastaa EU:n tietosuojalainsäädännössä käytettyä sanamuotoa.
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Välittäjään ei sovelleta 6 kohtaa, jos se 
pystyy osoittamaan, että olemassa on 
vaihtoehtoinen järjestelmä, jolla taataan 
tiedonvälitys matkustajalle ilman 
yhteystietojen toimittamista.”

7. Välittäjään ei sovelleta sille 6 kohdan 
mukaisesti kuuluvia velvoitteita, jos se 
pystyy osoittamaan, että olemassa on 
vaihtoehtoinen järjestelmä, jolla taataan 
tiedonvälitys matkustajalle ilman 
yhteystietojen toimittamista, tai jos 
matkustaja on päättänyt olla 
toimittamatta yhteystietojaan.”

Or. en

Perustelu

Välittäjiä ei pidä olla vastuussa tietojen toimittamisesta, jos matkustajat ovat päättäneet olla 
antamatta yhteystietojaan.

Tarkistus 79

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen täytäntöönpanoelin, joka vastaa 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
jäsenvaltion alueella sijaitsevilta 
lentoasemilta lähtevien lentojen sekä 
kolmannesta maasta näille lentoasemille 
suuntautuvien lentojen osalta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
kohdan mukaisesti nimetty elin 
komissiolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen täytäntöönpanoelin, joka vastaa 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta tämän 
asetuksen rikkomisen osalta sen alueella 
sijaitsevilla lentoasemilla sekä
jäsenvaltion alueella sijaitsevilta 
lentoasemilta lähtevien lentojen sekä 
kolmannesta maasta näille lentoasemille 
suuntautuvien lentojen osalta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
kohdan mukaisesti nimetty elin 
komissiolle.
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Or. en

Perustelu

Asetusta sovelletaan samalla tavoin rikkomuksiin, jotka tapahtuvat EU:n jäsenvaltioiden 
alueella sijaitsevilla lentokentillä.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden säätämien, tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavien 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

3. Jäsenvaltioiden säätämien, tämän 
asetuksen rikkomiseen sovellettavien 
seuraamusten on oltava uskottavia,
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja seuraamuksissa, joita lentoyhtiöille voidaan 
määrätä asetuksen 261/2004 rikkomisesta (Espanjassa voidaan vaatia enintään 4,5 miljoonaa 
euroa, kun taas summa Puolassa ja Romaniassa on alle 1 000 euroa). Usein seuraamusten 
enimmäistaso alittaa kustannukset, joita lentoyhtiölle voi aiheutua asetuksen noudattamisesta.
Tällöin lentoyhtiöillä ei ole taloudellista kannustinta noudattaa tätä asetusta. Seuraamusten 
olisi oltava riittävän tiukkoja, jotta yhtiöillä olisi taloudellinen kannustin noudattaa asetusta 
johdonmukaisesti.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos 16 ja 16 a artiklan perusteella 
nimetyt elimet eivät ole yksi ja sama elin, 
laaditaan raportointimekanismeja, joilla 
varmistetaan eri elinten välinen 
tiedonkulku ja autetaan näin kansallista 

4. Direktiivin 2013/11/EU mukaisesti 
perustetaan kansallisen 
täytäntöönpanoelimen ja 16 a artiklan 
mukaisesti nimetyn elimen välille 
yhteistyömekanismeja, joihin kuuluu 
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täytäntöönpanoelintä huolehtimaan 
valvonta- ja täytäntöönpanotehtävistään ja
16 a artiklan perusteella nimettyä elintä 
keräämään yksittäisten valitusten 
käsittelyssä tarvittavia tietoja.

vastavuoroinen tietojen vaihto, jotta 
voidaan auttaa kansallista 
täytäntöönpanoelintä huolehtimaan 
valvonta- ja täytäntöönpanotehtävistään ja
16 a artiklan perusteella nimettyä elintä 
keräämään yksittäisten valitusten 
käsittelyssä tarvittavia tietoja ja teknistä 
asiantuntemusta. Lisäksi perustetaan 
kaikkien tämän artiklan ja 16 a artiklan 
mukaisesti nimettyjen elinten välinen 
unionin laajuinen mekanismi, jonka 
avulla varmistetaan rikkomuksia, 
seuraamuksia sekä parhaita käytäntöjä 
koskevien tietojen vaihto kaikkien 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Perustelu

Uuden vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä koskevan direktiivin mukaisesti tällaiset 
tiedonvaihto- ja yhteistyömekanismit on toteutettava kansallisten täytäntöönpanoelinten ja 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten välillä kunkin jäsenvaltion tasolla. Esittelijä katsoo, että 
lisäksi tällaisia mekanismeja pitäisi olla yhteisön tasolla. Säännöllinen EU:n laajuinen 
tietojen vaihto kaikkien kansallisten täytäntöönpanoelinten ja vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten välillä parantaisi asetuksen soveltamista. Entistä tiiviimpää yhteistyötä 
kaikkien kansallisten täytäntöönpanoelinten on jo pyydetty aiemmissa päätöslauselmissa, eikä 
se olisi ristiriidassa komission asiaa koskevan roolin kanssa.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Lisätään 16 artiklaan kohta 
seuraavasti:
‘6 a. Ennen kuin jäsenvaltiot ovat 
siirtäneet direktiivin 2013/11/EU 
säännökset omaan lainsäädäntöönsä, 
matkustaja voi valittaa mille tahansa 
kansalliselle täytäntöönpanoelimelle 
väitetystä tämän asetuksen rikkomisesta, 
joka tapahtuu jonkin jäsenvaltion alueella 
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sijaitsevalla lentoasemalla tai joka koskee 
lentoja jonkin jäsenvaltion alueella 
sijaitsevalta lentokentältä tai lentoja 
kolmannesta maasta tällaisille 
lentokentille.’’

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kansalliset täytäntöönpanoelimet ovat 
edelleen toimivaltaisia elimiä valitusten käsittelyyn, kunnes vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä koskeva direktiivi tulee voimaan vuonna 2015. Ennen uuden 
riidanratkaisuelimen perustamista matkustajien pitäisi edelleen voida esittää yksittäisiä 
valituksia mille tahansa kansalliselle täytäntöönpanoelimelle.

Tarkistus 83

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Lentoliikenteen harjoittajien on 
kerrottava matkustajille menettelyistään, 
jotka koskevat vaatimusten ja valitusten 
käsittelyä sekä tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisia aikarajoja suhteessa tässä 
asetuksessa asetettuihin oikeuksiin, sekä 
annettava asiaankuuluvat osoitteet, joihin 
matkustajat voivat toimittaa vaatimuksensa 
ja valituksensa, sähköiset tiedonsiirtokeinot 
mukaan luettuina. Lentoliikenteen 
harjoittajan ja tarvittaessa 
matkanjärjestäjän on lisäksi tiedotettava 
matkustajille näiden valituksia 
käsittelevistä toimivaltaisista elimistä, 
jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet tämän 
artiklan ja 16 artiklan mukaisesti. Asiaa 
koskevat tiedot on esitettävä varauksen 
yhteydessä, niiden on oltava kaikkien 
saatavissa, ne on ilmoitettava selvästi 
matkustajan matkalipussa sekä 
lentoliikenteen harjoittajan verkkosivuilla 
ja ne on jaettava lentokentillä olevilla 
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lentoyhtiöiden tiskeillä. Matkustajille 
annetaan valituslomake.

Or. en

Perustelu

On parannettava matkustajille vaatimus- ja valitusmenettelyistä annettavia tietoja.
Tarvittaessa matkanjärjestäjän on annettava matkustajille yleisiä tietoja menettelyistä ja 
toimivaltaisten elinten yhteystiedot.

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 16 a artiklaan kohta seuraavasti:
‘1 a. Vaadittavien tietojen toimittamista 
matkustajille koskeva todistustaakka on 
lentoliikenteen harjoittajalla.’

Or. en

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkustaja haluaa tehdä 
lentoliikenteen harjoittajalle tähän 
asetukseen perustuvia oikeuksiaan 
koskevan valituksen, hänen on toimitettava 
se kolmen kuukauden kuluessa lennon 
toteutumisajankohdasta tai ajankohdasta, 
jolloin se aikataulun mukaan oli tarkoitus 
toteuttaa. Liikenteenharjoittajan on 
seitsemän päivän kuluessa valituksen 

2. Jos matkustaja haluaa tehdä 
lentoliikenteen harjoittajalle tähän 
asetukseen perustuvia oikeuksiaan 
koskevan valituksen, hänen on toimitettava 
se kolmen kuukauden kuluessa lennon 
toteutumisajankohdasta tai ajankohdasta, 
jolloin se aikataulun mukaan oli tarkoitus 
toteuttaa, tämän vaikuttamatta 
matkustajan oikeuteen turvautua 
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vastaanottamisesta vahvistettava 
matkustajalle, että valitus on vastaanotettu.
Liikenteenharjoittajan on toimitettava 
matkustajalle täydellinen vastaus kahden 
kuukauden kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta.

tuomioistuinjärjestelmään ja 
tuomioistuinten ulkopuoliseen ratkaisuun 
kyseisen kolmen kuukauden pituisen 
määräajan päätyttyä.
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava matkustajalle, että se on 
vastaanotettu. Lentoliikenteen harjoittajan
on toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta. Jos 
lentoliikenteen harjoittaja ei anna 
täydellistä vastausta kahden kuukauden 
kuluessa, sen katsotaan hyväksyvän 
matkustajan vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että kansallisen lainsäädännön on tarjottava oikeudellinen 
muutoksenhaku, eikä kyse ole vaihtoehdosta. Asetuksen mukaisten oikeuksien on oltava 
täytäntöönpanokelpoisia (katso Sousa Rodrígueziin ja Mc Donaghiin liittyvää 
oikeuskäytäntöä).

Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentomatkustajat voivat soveltaa tämän 
asetuksen mukaisia oikeuksia ja 
velvoitteita koskeviin lentoliikenteen 
harjoittajien kanssa käytäviin kiistoihin 
tehokkaita tuomioistuinten ulkopuolisia 
ratkaisumekanismeja. Siksi kunkin 
jäsenvaltion on nimettävä kansallinen elin 
tai kansallisia elimiä vastaamaan tässä 
asetuksessa tarkoitettuihin oikeuksiin ja 
velvoitteisiin liittyvien lentoliikenteen 
harjoittajien ja matkustajien välisten 
riitojen tuomioistuinten ulkopuolisesta 
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ratkaisemisesta. Direktiivin 2013/11/EU 
soveltamisalaan kuuluviin riitoihin 
sovelletaan vain tuota direktiiviä.
Lentoliikenteen harjoittajien on 
sovellettava direktiivin 2013/11/EU 
mukaista vaihtoehtoista 
riidanratkaisujärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ajantasaistetaan tekstiä tavalla, joka vastaa vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisujärjestelmästä annettua uutta direktiiviä 2013/11/EU. Sen mukaan 
jäsenvaltioiden on luotava kansallinen elin tai elimiä tavalla, joka vastaa sekä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisujärjestelmästä annettua direktiiviä että tätä tarkistettua 
direktiiviä.

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

4. Matkustaja voi valittaa mille tahansa
3 kohdan mukaisesti nimetylle
kansalliselle elimelle tämän asetuksen 
rikkomisesta, jonka väitetään tapahtuneen
jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalla 
lentoasemalla tai jonka väitetään koskevan 
lentoa kolmannesta maasta mainitulla 
alueella sijaitsevalle lentoasemalle.
Tällaiset valitukset voidaan esittää
aikaisintaan kaksi kuukautta sen jälkeen, 
kun valitus on toimitettu asiaankuuluvalle
liikenteenharjoittajalle, paitsi jos kyseinen 
liikenteenharjoittaja on jo antanut 
valitukseen lopullisen vastauksensa.

4. Saatuaan täydellisen vastauksen 
lentoliikenteen harjoittajalta 
asianomainen matkustaja voi valittaa mille 
tahansa 3 kohdassa tarkoitetulle
kansalliselle täytäntöönpanoelimelle 
väitetystä tämän asetuksen rikkomisesta,
joka tapahtuu jonkin jäsenvaltion alueella 
sijaitsevalla lentoasemalla tai joka koskee 
lentoja jonkin jäsenvaltion alueella 
sijaitsevalta lentokentältä tai lentoja
kolmannesta maasta tällaisille 
lentokentille. Tällaiset valitukset voidaan 
esittää ennalta määrätyssä määräajassa, 
joka on vähintään vuosi päivästä, jolloin 
matkustaja on esittänyt valituksen vai 
vaatimuksen asianomaiselle
liikenteenharjoittajalle.

Or. en



PE510.868v01-00 62/81 PR\1002222FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan artiklaa vaihtoehtoisesta riidanratkaisujärjestelmästä annetun 
uuden direktiivin 2013/11/EU mukaisesti.

Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

5. Valitun elimen on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava sen vastaanottaminen sekä 
lähetettävä siitä jäljennös asiaankuuluvalle 
kansalliselle täytäntöönpanoelimelle.
Valittajalle annettavan lopullisen 
vastauksen antamiseen kuluva aika saa olla 
enintään kolme kuukautta valituksen 
vastaanottamisesta. Lopullisesta 
vastauksesta on toimitettava jäljennös 
myös kansalliselle täytäntöönpanoelimelle.

5. Kun nimetty elin on saanut valituksen,
se ilmoittaa riidan osapuolille heti, kun se 
on saanut kaikki valitusta koskevat tiedot 
sisältävät asiakirjat. Se lähettää kopion 
valitukseen liittyvistä asiakirjoista
asiaankuuluvalle kansalliselle 
täytäntöönpanoelimelle. Valittajalle 
annettavan lopullisen vastauksen 
antamiseen kuluva aika saa olla enintään
90 kalenteripäivää päivästä, jolloin 
nimetty elin on saanut kaikki valitukseen 
liittyvät asiakirjat. Lopullisesta 
vastauksesta on toimitettava jäljennös 
myös kansalliselle täytäntöönpanoelimelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan artiklaa vaihtoehtoisesta riidanratkaisujärjestelmästä annetun 
uuden direktiivin 2013/11/EU mukaisesti.

Tarkistus 89

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 16 a artiklaan kohta seuraavasti:
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‘5 a. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin asioihin 
liittyvät yhteystietonsa tämän artiklan 
mukaisesti nimetyille sen jäsenvaltion 
elimille, jonka alueella ne toimivat.’

Or. en

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio edistää 16 c artiklassa 
tarkoitetun komitean avulla vuoropuhelua, 
jota jäsenvaltiot käyvät tämän asetuksen 
kansallisesta tulkinnasta ja soveltamisesta.

1. Komissio edistää 16 c artiklassa 
tarkoitetun komitean avulla jäsenvaltioiden 
välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tämän 
asetuksen kansallisesta tulkinnasta ja 
soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 91

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2017 
mennessä kertomuksen tämän asetuksen 
toimivuudesta ja tuloksista, erityisesti 
suhteessa pitkäaikaisista viivästymisistä 
maksettujen korvausten vaikutukseen ja 
majoituksen rajoittamiseen pitkäkestoisten 
poikkeuksellisten olosuhteiden yhteydessä.
Komission on lisäksi raportoitava muiden 
kuin yhteisön lentoliikenteen harjoittajien 
suorittaman kolmannesta maasta lähtevän 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2017 
mennessä kertomuksen tämän asetuksen 
toimivuudesta ja tuloksista, erityisesti 
suhteessa pitkäaikaisista viivästymisistä 
maksettujen korvausten vaikutukseen ja 
majoituksen rajoittamiseen pitkäkestoisten 
poikkeuksellisten olosuhteiden yhteydessä, 
kysymyksistä, jotka liittyvät 
poikkeuksellisten olosuhteiden tulkintaan, 
kansallisten täytäntöönpanoelinten 
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lennon matkustajien tehostetusta suojelusta 
kansainvälisten lentoliikennesopimusten 
puitteissa.

toiminnastaan julkaisemiin tilastoihin 
sekä seuraamuksiin ja niiden selville 
saamiin seikkoihin, jotka liittyvät 
lentoliikenteen harjoittajien epäiltyihin 
käytäntöihin, edistykseen, jota on 
saavutettu kiistojen tuomioistuinten 
ulkopuolisesta ratkaisemisesta vastaavien 
kansallisten elinten perustamisessa, sekä 
tällaisten elinten toiminnasta. Komission 
on lisäksi raportoitava muiden kuin
unionin lentoliikenteen harjoittajien 
suorittaman kolmannesta maasta lähtevän 
lennon matkustajien tehostetusta suojelusta 
kansainvälisten lentoliikennesopimusten 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että komission tiedottamisen pitäisi käsittää yksityiskohtaisempia tietoja, 
jotta voitaisiin arvioida asetuksen vaikutusta, toteutusta ja täytäntöönpanoa.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) 2027/97
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lentoaseman pitäjän on kaikilla 
lentoasemilla perustettava palvelu, jonka 
kautta matkustajat saavat 
valituslomakkeen, jonka avulla he voivat 
heti saavuttuaan tehdä valituksen
matkatavaroiden vahingoittumisesta tai 
viivästymisestä. Lentoliikenteen 
harjoittajan on hyväksyttävä tällainen 
valituslomake, joka voi olla myös vahinko-
tai katoamisilmoitus, Montrealin 
yleissopimuksen 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuksi muistutukseksi. Tämä 
mahdollisuus ei vaikuta matkustajan 
oikeuteen tehdä valitus muulla tavalla 
Montrealin yleissopimuksessa asetettujen 
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määräaikojen puitteissa. Unionin 
laajuisesti käytettävä yhdenmukaistettu 
valituslomake on tämän asetuksen 
liitteessä 2 a.

Or. en

Perustelu

Jotta menettelyä voitaisiin nopeuttaa matkatavaroiden kadottua, myöhästyttyä tai 
vahingoituttua, matkustajien saavuttuaan esittämät pyynnöt voidaan keskittää lentoasemilla 
sijaitsevan erityisen matkatavarapalvelun avulla. Yhdenmukaistettu EU:n laajuinen 
valituslomake auttaisi menettelyssä, ja se on liitettävä tähän asetukseen.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) 2027/97
6 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuljettaessaan kirjattuja pyörätuoleja tai 
muita liikkumisen apuvälineitä tai -laitteita, 
lentoliikenteen harjoittajan ja sen 
edustajien on tarjottava jokaiselle 
asetuksen (EY) N:o 1107/2006 2 artiklan 
a kohdassa tarkoitetulle 
liikuntarajoitteiselle henkilölle varauksen 
yhteydessä tai viimeistään välineitä 
rahdinkuljettajalle jätettäessä mahdollisuus 
tehdä veloituksetta Montrealin 
yleissopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu etuutta koskeva erityinen 
ilmoitus.

1. Kuljettaessaan kirjattuja pyörätuoleja tai 
muita liikkumisen apuvälineitä tai -laitteita, 
lentoliikenteen harjoittajan ja sen 
edustajien on tarjottava jokaiselle 
asetuksen (EY) N:o 1107/2006 2 artiklan 
a kohdassa tarkoitetulle vammaiselle 
henkilölle liikuntarajoitteiselle henkilölle 
varauksen yhteydessä tai viimeistään 
välineitä rahdinkuljettajalle jätettäessä 
mahdollisuus tehdä veloituksetta 
Montrealin yleissopimuksen 22 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu etuutta koskeva 
erityinen ilmoitus. Tällainen etuutta 
koskevan ilmoituksen malli on tämän 
asetuksen liitteessä 2 b.

Or. en

Perustelu

Malli helpottaisi ilmoitusmenettelyä. Se antaisi sekä matkustajille että lentoliikenteen 
harjoittamille suuntaviivat, jotka koskevat asianomaisten tietojen ilmoittamista sekä 
tarvittavia asiakirjoja, jos liikkumisen apuvälineet tuhoutuvat, katoavat tai vahingoittuvat.
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Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) 2027/97
6 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan valvoa liikuntarajoitteisten 
ja vammaisten matkustajien suojelua 
liikkumisen apuvälineiden 
vahingoittumisen yhteydessä, kansallisen 
täytäntöönpanoelimen on tutkittava ja 
otettava huomioon myös tiedot liikkumisen 
apuvälineitä koskevista valituksista, jotka 
on toimitettu asetuksen 261/2004 
16 a artiklan perusteella nimetylle elimelle.

2. Jotta voidaan valvoa liikuntarajoitteisten 
ja vammaisten matkustajien suojelua 
liikkumisen apuvälineiden tai -laitteiden
vahingoittumisen yhteydessä, kansallisen 
täytäntöönpanoelimen on tutkittava ja 
otettava huomioon myös tiedot liikkumisen 
apuvälineitä koskevista valituksista, jotka 
on toimitettu asetuksen (EY) N:o 261/2004 
16 a artiklan perusteella nimetylle elimelle.

Or. en

Perustelu

Liikkumisen apulaitteet rinnastetaan liikkumisen apuvälineisiin kuten tämän asetuksen 
muissakin osissa.

Tarkistus 95

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

Komission teksti Tarkistus

1. Lentoliikenteen harjoittajilla on täysi 
kaupallinen vapaus määritellä 
matkatavaroiden kuljettamista säätelevät 
ehdot, mutta niiden on ilmoitettava
varauksen yhteydessä ja lähtöselvityksessä
(itsepalveluperiaatteella toimivat 
lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina)
selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 

1. Lentoliikenteen harjoittajien on 
ilmoitettava selkeästi ennen lopullista 
varausta kaikissa jakelukanavissa 
tietokoneistetut varausjärjestelmät 
mukaan lukien ja lähtöselvityksessä
(itsepalveluperiaatteella toimivat 
lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina), 
paljonko matkatavaraa matkustajalla saa 
enintään olla matkustamossa ja ilma-
aluksen rahtitilassa kullakin matkustajan 
varaukseen kuuluvalla lennolla, mukaan 
luettuina mahdolliset lukumäärää koskevat 
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mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin.
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä 
maksuja koskevat tiedot varauksen 
yhteydessä ja pyydettäessä myös 
lentoasemalla.

rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovelletaan, ja 
niiden on ilmoitettava yksityiskohdat
matkatavaroiden kuljettamiseen
sovellettavista lisämaksuista.
Jakelukanavasta riippumatta lisämaksuja
aiheuttavat tavarat on voitava maksaa 
yhdessä itse matkapalvelun kanssa.

Or. en

Perustelu

Matkatavaroita ja lisäpalveluita koskevien maksujen ilmoittaminen varauksen alkuvaiheessa 
on tärkeää, jotta hintoja voitaisiin verrata ja jotta hinnat olisivat kuluttajien kannalta 
avoimia. Ehdotettu tarkistus vastaa asetusta (EY) N:o 1008/2008. Avoimuuden vuoksi ja 
yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamiseksi ilmoitusvelvoitteen pitää koskea kaikkia 
lentoyhtiöiden tuotteiden jakeluun osallistuvia toimijoita, kuten lentoyhtiöitä, matkatoimistoja 
ja tietokoneistettuja varausjärjestelmiä, joiden kautta valtaosa välittäjistä varaa lentolippuja.

Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 6 d artiklaan kohta seuraavasti:
‘1 a. Matkustajat voivat 
käsimatkatavaroille asetetun 
enimmäismäärän lisäksi tuoda 
matkustamoon veloituksetta 
välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä 
ja tavaroita lentokenttäkaupoista ostetut 
tavarat mukaan lukien.’

Or. en

Perustelu

Tiettyjen liikenteenharjoittajien omaksuma käytäntö, jossa matkustajat voivat tuoda 
matkustamoon yhden käsimatkatavaran ja he joutuvat maksamaan lisämaksun esimerkiksi 
lentokentältä ostetuista tavaroista, on johtanut matkustajien sekaannukseen ja haitannut 
lentokenttäkauppojen taloudellista toimintaa. Niin kutsutun yhden laukun säännön 
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kieltäminen vastaa Euroopan parlamentin kantaa, joka on ilmaistu monissa 
päätöslauselmissa ja täysistuntokeskusteluissa.

Tarkistus 97

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unionin lentoliikenteen harjoittajan on 
sallittava matkustajan kuljettaa soitinta 
ilma-aluksen matkustamossa, jos 
sovellettavat turvallisuusmääräykset ja 
kyseisen ilma-aluksen tekniset 
ominaisuudet ja rajoitteet eivät sitä estä.
Soittimet hyväksytään käsimatkatavaraksi, 
jos ne voidaan sijoittaa turvallisesti 
matkustamon matkatavaralokeroon tai 
istuimen alle. Soittimet hyväksytään 
käsimatkatavaraksi, jos ne voidaan 
kuljettaa matkustamossa. Lentoliikenteen 
harjoittaja voi määrätä, että tämän 
määrän ylittävästä käsimatkatavarasta 
peritään maksu.

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos soitin on liian suuri sijoitettavaksi 
turvallisesti matkatavaralokeroon tai 
istuimen alle, lentoliikenteen harjoittaja voi 
vaatia toisen lipun ostamista, jos soitin 
kuljetetaan käsimatkatavarana toisella 
istuimella. Jos toinen lippu on hankittu, 

2. Jos soitin on liian suuri sijoitettavaksi 
turvallisesti matkatavaralokeroon tai 
istuimen alle, lentoliikenteen harjoittaja voi 
vaatia toisen lipun ostamista, jos soitin 
kuljetetaan käsimatkatavarana toisella 
istuimella. Jos toinen lippu on hankittu, 



PR\1002222FI.doc 69/81 PE510.868v01-00

FI

lentoliikenteen harjoittajan on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet sijoittaakseen 
matkustajan ja kyseisen soittimen 
vierekkäin. Soittimet on kuljetettava ilma-
aluksen rahtitilan lämmitetyssä osassa, 
jos tämä on mahdollista ja sitä on pyydetty 
ja jos sovellettavat 
turvallisuusmääräykset, tilaa koskevat 
rajoitteet ja kyseisen ilma-aluksen tekniset 
ominaisuudet eivät sitä estä.
Lentoliikenteen harjoittajan on 
ilmoitettava selkeästi ehdot ja edellytykset, 
joiden perusteella soittimia kuljetetaan, 
sekä sovellettavat maksut.”

lentoliikenteen harjoittajan on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet sijoittaakseen 
matkustajan ja kyseisen soittimen 
vierekkäin.

Or. en

Perustelu

Artiklan rakenteen parantamiseksi poistettu teksti on jaettu kahteen osaan ja lisätty 6 e 
artiklan 2 a kohtaan (uusi) ja 2 b kohtaan (uusi).

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 e artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 6 e artiklaan kohta seuraavasti:
‘2 a. Soittimet on kuljetettava ilma-
aluksen rahtitilan lämmitetyssä osassa, 
jos tämä on mahdollista ja sitä on pyydetty 
ja jos sovellettavat 
turvallisuusmääräykset, tilaa koskevat 
rajoitteet ja kyseisen ilma-aluksen tekniset 
ominaisuudet eivät sitä estä.
Lentoliikenteen harjoittajien on 
käytettävä soittimien päällä erityisiä 
merkkejä sen varmistamiseksi, että niiden 
käsittelyssä noudatetaan asianmukaista 
varovaisuutta. Lentokoneen rahtitilassa 
voidaan kuljettaa vain soittimia, jotka on 
pakattu asianmukaisesti jäykkään ja/tai 
kovaan laatikkoon, joka on tarkoitettu 
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erityisesti tällaisille tavaroille.’

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 e artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 6 e artiklaan kohta seuraavasti:
‘2 b. Lentoliikenteen harjoittajan on 
ilmoitettava myös varauksen yhteydessä 
selkeästi ehdot ja edellytykset, joiden 
mukaisesti soittimia kuljetetaan, sekä 
sovellettavat maksut ja kyseisessä ilma-
aluksessa soittimien kuljettamiseen 
tarkoitetut käytettävissä olevat välineet.
Jos on varattava toinen istumapaikka, 
matkustajien pitää voida varata toinen 
istumapaikka verkossa.’

Or. en

Perustelu

Tiedot soittimien kuljettamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja ehdoista on ilmoitettava 
selvästi, ja ne on kerrottava matkustajille yhdessä muiden asiaa koskevien tietojen kanssa 
erityisesti ennen varauksen tekemisen saattamista loppuun.

Tarkistus 101

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

Komission teksti Tarkistus

ii. tekniset viat, jotka eivät liity ilma-
aluksen tavanomaiseen toimintaan, kuten 

ii. ilma-alukseen vaikuttavat tekniset viat, 
jotka aiheutuvat luonnonkatastrofista, 
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kyseisen lennon suorittamisen aikana 
havaittu vika, joka estää lennon 
tavanomaisen jatkamisen; tai koneen
valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen
ilmoittama piilevä valmistusvirhe, joka 
vaikuttaa lentoturvallisuuteen;

sabotaasista tai terrorismista tai 
sääolosuhteista tai valmistajan tai 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamasta 
piilevästä valmistusvirheestä tai vika, joka
aiheutuu lennon aikana jostakin muusta 
kuin 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetusta 
syystä, kun asianomainen vika vaikuttaa 
lentoturvallisuuteen ja estää lennon 
normaalin jatkamisen;

Or. en

Perustelu

Asiassa Wallentin/Herrmann annetun tuomion mukaan tekniset viat eivät periaatteessa ole 
poikkeuksellisia olosuhteita. Poikkeuksen muodostavat tekniset ongelmat, jotka aiheutuvat 
hallitsemattomista olosuhteista. Tähän luokkaan kuuluvat tarkistuksessa mainitut syyt, jotka 
aina huonontavat myös lentoturvallisuutta ja tekevät lennon normaalisen jatkamisen 
mahdottomaksi.

Tarkistus 102

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii. sabotaasi tai terroriteko, joiden vuoksi 
lennon turvallinen suorittaminen on 
mahdotonta;

Or. en

Perustelu

”Turvaamiseen liittyvät riskit” on liian yleinen käsite, minkä vuoksi se olisi poistettava.
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Tarkistus 103

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

Komission teksti Tarkistus

v. ilmaliikenteen hallinnan asettamat 
rajoitukset tai ilmatilan tai lentoaseman 
sulkeminen;

v. ennakoimattomat ilmaliikenteen 
hallinnan asettamat rajoitukset tai ilmatilan 
tai lentoaseman ennakoimaton
sulkeminen;

Or. en

Perustelu

Poikkeuksellisiksi voidaan katsoa vain ennakoimattomat rajoitukset ja sulkemiset. Ajoissa 
ilmoitetut rajoitukset tai tiedossa olevat rajoitukset eivät ole tällaisia, koska lentoliikenteen 
harjoittajat voivat ottaa ne huomioon toiminnassaan.

Tarkistus 104

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

Komission teksti Tarkistus

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

vii. lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan tai olennaisten 
palvelutarjoajien, kuten lentoasemien ja 
lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, 
työmarkkinakiistat, mutta vain silloin, kun 
tällaiset kiistat koskevat kansallisen 
lainsäädännön ja työehtosopimusten 
mukaisten irtisanomisaikaa koskevien 
vaatimusten noudattamatta jättämistä.

Or. en

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittaja voi varautua työtaisteluun liittyviin ennalta ilmoitettuihin toimiin.
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Niitä ei tule pitää poikkeuksellisina olosuhteina.

Tarkistus 105

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

Komission teksti Tarkistus

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

i. tekniset ongelmat, jotka johtuvat 
sellaisista tapahtumista, jotka ovat 
luonteensa tai alkuperänsä vuoksi osa 
asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan 
toiminnan tavanomaista harjoittamista ja 
ovat tämän tosiasiallisesti hallittavissa;

Or. de

Perustelu

Asiassa Wallentin/Herrmann annetun tuomion mukaan tekniset viat eivät ole poikkeuksellisia 
olosuhteita. Ne kuuluvat tavalliseen lentotoimintaan, ja niiden pitää olla hallittavissa.

Tarkistus 106

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

Komission teksti Tarkistus

ii. ohjaamomiehistön tai 
matkustamohenkilökunnan puuttuminen
(paitsi työmarkkinakiistan vuoksi).”

ii. ohjaamomiehistön tai 
matkustamohenkilökunnan puuttuminen
(paitsi 1 kohdan vii kohdassa tarkoitetun
työmarkkinakiistan vuoksi).”

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen, joka koskee 1 kohdan vii kohdassa tarkoitettujen 
työmarkkinakiistojen määritelmää.
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PERUSTELUT

Johdanto:

Lentoala on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia, jotka liittyvät matkustajamäärien 
ja lentojen lisääntymiseen vapautetuilla eurooppalaisilla markkinoilla. Tähän yleisesti ottaen 
myönteiseen kehitykseen on kuitenkin liittynyt tavallaan syrjivien käytäntöjen soveltaminen 
ja palveluiden laadun heikkeneminen, mistä on aiheutunut kielteisiä seurauksia matkustajille.
Lisäksi asetuksen tultua voimaan vuonna 2004 on havaittu tulkintaeroihin liittyviä ongelmia, 
jotka aiheutuvat harmaista alueista ja nykyisen asetuksen puutteista, epäyhtenäisestä 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa sekä matkustajien vaikeudesta vaatia oikeuksiaan 
tilanteissa, joissa lentoliikenteen harjoittajat rikkovat lainsäädäntöä. Parlamentti on jo antanut 
lausuntonsa monista näistä kysymyksistä vuonna 2012 hyväksytyissä päätöslauselmissaan1.

Seuraavat komission ehdotuksen osat voidaan nostaa esiin edistysaskeleena lentomatkustajien 
oikeuksien toteuttamisessa: kansallisten täytäntöönpanoelinten rooli on määritetty entistä 
paremmin ja se on ulotettu matkatavaroita koskeviin vaatimuksiin; on otettu käyttöön 
valitusmenettely, joka sisältää selkeät aikarajat, ja samalla määritetään valitusten käsittelyä 
varten perustetun uuden elimen tarkka rooli; on esitetty uusia säännöksiä, jotka liittyvät 
sellaisiin tapauksiin, jossa koneeseen nousu evätään, jatkolennoilta myöhästytään tai aiheutuu 
merkittäviä myöhästymisiä; on luotu poikkeuksellisten olosuhteiden ei-tyhjentävä luettelo 
sellaisten tapausten selventämiseksi, joissa lentoyhtiöiden ei tarvitse maksaa korvausta; on 
vahvistettu lentoyhtiöiden velvoitetta antaa matkustajille riittävästi tietoa nopeasti; on esitetty 
uusia säännöksiä, jotka koskevat liikkumisen apuvälineiden ja soittimien kuljettamista.

Tärkeimmät huolenaiheet

Nykyisen asetuksen epätäydellinen ja epäyhtenäinen täytäntöönpano sekä lentoliikenteen 
harjoittajien että kansallisten viranomaisten taholta aiheuttaa sekaannusta sekä matkustajille 
että alalle. Lisäksi matkustajilla ei ole tietoa oikeuksistaan, ja he ovat tyytymättömiä 
oikeuksiensa toteuttamiseen liittyviin ehtoihin ja kustannuksiin.

Oikeudellinen epävarmuus on johtanut yhteisön tuomioistuimen moniin tuomioihin, jotka 
ovat vuosien mittaan luoneet matkustajien oikeuksia koskevan kattavan oikeuskäytännön. Sitä 
on kuitenkin vaikea valvoa. Luvut osoittavat, että vain pieni osa matkustajista, joilla olisi 
teoriassa oikeus etuihin ja korvaukseen, todella pyytää tai saa niitä käytännössä.

Keskeinen tekijä on se, että toimintaa harjoittavat lentoliikenteen harjoittajat eivät 
automaattisesti tunnusta näiden matkustajien oikeuksia. Siksi matkustajien on vaadittava 
oikeuksiaan yksilöllisesti suurilta kansainvälisiltä yhtiöiltä. Asiakkaat tuntevat epävarmuutta 
tällaisessa tilanteessa myös menettelyn monimutkaisuuden vuoksi. Monet matkustajat eivät 
halua käyttää oikeustietä siihen liittyvien korkeiden kustannusten ja sen työläyden vuoksi.
Jotkin lentoyhtiöt käyttävät tätä hyväkseen välttääkseen kuluttajien suojelun.

Siksi esittelijän ehdotuksilla pyritään yleisesti vahvistamaan matkustajien oikeuksia.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0371 ja P7_TA(2012)0099.
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Korvausoikeus pitkien viivästymisten yhteydessä:

Tarkistetussa asetuksessa pitäisi ilmaista selvästi matkustajien oikeus apuun ja korvaukseen 
merkittävien myöhästymisten tapauksessa. Kynnykset, joiden jälkeen myöhästymiset 
oikeuttavat apuun tai korvaukseen, olisi asetettava noudattaen yhteisön tuomioistuimen 
tuomiota (asiat C-407/07 ja C-432/07 – Sturgeon), jonka mukaan matkustajilla on yli kolmen 
tunnin mittaisen pitkän myöhästymisen tapauksessa samat oikeudet kuin matkustajilla, joiden 
lennot on peruutettu. Esittelijä pitää myönteisenä sitä, että komissio on ottanut Sturgeon-
tuomion huomioon ehdotuksessaan.

Esittelijä on komission kanssa samaa mieltä siitä, että kynnysten olisi oltava samat kaikilla 
EU:n sisäisillä matkoilla, mutta kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien matkojen 
osalta se olisi suhteutettava matkan pituuteen, jotta voidaan ottaa huomioon toiminnalliset 
ongelmat, joita lentoliikenteen harjoittajille aiheutuu viivästysten selvittämisestä kaukaisilla 
lentoasemilla.

Yhteisön tuomioistuimen päätöksen valossa esittelijä ei kuitenkaan ole komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että kaikkia kynnyksiä pitäisi nostaa, jotta voidaan vähentää 
lentoliikenteen harjoittajiin kohdistuvat taloudellinen vaikutus ja minimoida riski, että ne 
johtavat useampiin lentojen peruutuksiin (johdanto-osan 11 kappale). Lisäksi ehdotetut 
kynnykset ovat aivan liian korkeita etenkin EU:n sisäisissä lennoissa, joiden pituus ei 
tavallisesti ylitä kolmea tuntia. Siksi esittelijä on tarkistanut 6 artiklaa korvaten viiden, 
yhdeksän ja kahdentoista tunnin kynnykset kolmen ja viiden tunnin kynnyksillä.

Jotta nykyisen järjestelmän soveltamista voitaisiin helpottaa ja jotta voitaisiin parantaa 
selvyyttä matkustajien ja lentoyhtiöiden kannalta, esittelijä ehdottaa kynnysten ja 
korvaussummien yhtenäistämistä 6, 6 a ja 7 artiklassa ottamalla käyttöön seuraavat rajat: 300 
euroa kaikilla unionin sisäisillä lennoilla (riippumatta lentomatkan pituudesta); 300 euroa 
kaikilla muilla lennoilla, joiden pituus on enintään 3 500 kilometriä; 600 euroa kaikilla muilla 
lennoilla, joiden pituus on yli 3 500 kilometriä.

Lentoliikenteen harjoittajien ja matkustajien välisten vapaaehtoisten korvauksia koskevien 
sopimusten pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia vain, jos ne liittyvät menettelyihin eivätkä itse 
korvaukseen (7 artiklan 5 kohta).

Jatkolentoihin liittyvät oikeudet

Erityistä huolta aiheuttavat tilanteet, joissa matkustaja ei pääse jatkolennolle aikataulun 
muutoksen tai myöhästymisen vuoksi. Siksi komissio onkin aivan oikein lisännyt uuden 6 a 
artiklan, jonka mukaan asianomaisille matkustajille on annettava tukea ja huolenpitoa ja heille 
on tarjottava uusi matkareitti sen edellisen lentoyhtiön toimesta, joka on vastuussa 
kauttakulkupaikassa tapahtuneesta myöhästymisestä, jonka vuoksi matkustaja myöhästyy 
jatkolennoltaan.

Jatkolennolta myöhästyvien matkustajien pitäisi myös voida vaatia korvausta samoin 
perustein kuin matkustajat, joiden lennot myöhästyvät tai peruuntuvat. Esittelijä katsoo 
kuitenkin, että koska monet lentoliikenteen harjoittajat lentävät alueellisia lyhyitä lentoja 
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EU:ssa, näille lentoliikenteen harjoittajille aiheutuvaa taloudellista taakkaa olisi vähennettävä.
Sen vuoksi esittelijä on lisännyt 90 minuutin vähimmäiskynnyksen edeltävän lennon 
viivästymiselle kauttakulkupaikassa. Se antaa matkustajalle oikeuden korvaukseen (johdanto-
osan 13 a kappale (uusi), 6 a artiklan 2 kohta) sillä edellytyksellä, että viivästyminen matkan 
lopullisessa määränpäässä on enemmän kuin kolme tai viisi tuntia. Tällainen suhteellisuuden 
vuoksi lisätty kaksitasoinen ehto on perusteltu, jos edeltävä lentoliikenteen harjoittaja 
aiheuttaa vain lyhyen viivästymisen, joka lopulta aiheuttaa myöhästymisen liityntälennolta ja 
paljon pitemmän viivästymisen lopullisessa matkakohteessa.

Lennolle pääsyn epääminen

Lennolle pääsy voidaan evätä ylivarauksen vuoksi, mutta myös toiminnallisista syistä, kuten 
tuomioistuin vahvistanut. Erityinen lennolle pääsyn epäämisen tapaus liittyy lentoyhtiöiden 
menettelyyn tapauksissa, joissa matkustaja jää pois lennolta ilmoittamatta (”no-show”).
Käytännössä lentoyhtiöt epäävät matkustajilta pääsyn paluulennolle, jos he eivät ole 
käyttäneet menolippuaan. Menettely loukkaa asiakkaan etua, ja se olisi ehdottomasti 
kiellettävä. Siksi esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen tiukentamista (johdanto-osan 7 
kappale, 4 artiklan 4 kohta).

Asetuksen pitäisi myös selventää, että "lennolle pääsyn epääminen” kattaa tilanteen, joissa 
aikataulun mukaista lähtöaikaa on siirretty aikaisemmaksi sillä seurauksella, että matkustaja 
myöhästyy lennolta, ellei matkustajalle ole ilmoitettu vähintään 24 tuntia etukäteen (johdanto-
osan 5 kappale, 2 ja artikla 4 artiklan 5 a kohta (uusi)). Jos aikataulussa tapahtuu merkittävä 
muutos, matkustajalla pitäisi olla oikeus korvaukseen tai uuteen reittiin (6 artiklan 1 kohdan 
iii alakohta).

Lisäksi jos lähtö on lykätty myöhemmäksi, tästä pitää seurata samanlaiset oikeudet kuin jotka 
myönnetään lennon myöhästyessä (johdanto-osan 12 kappale).

Esittelijä katsoo, että matkustajilta, joiden lennolle pääsy evätään vastoin heidän tahtoaan, ei 
pidä rajoittaa tukea millään tavoin, ja että 9 artiklaa on sovellettava viipymättä. Siksi esittelijä 
vastustaa komission ehdotusta 9 artiklan soveltamisesta vain kahden tunnin odotusajan 
jälkeen, jos matkustaja valitsee uuden reitin sen jälkeen, kun häneltä on evätty lennolle pääsy 
(4 artiklan 3 kohta, 4 artiklan 3 kohta).

Useiden lentohäiriöiden tapauksessa annettu suoja

Maksukyvyttömyys

Spanair- ja Malev-lentoyhtiöt ovat osoittaneet, miten tärkeää on matkustajan oikeuksien 
turvaaminen tilanteissa, joissa lentoyhtiöt lopettavat toimintansa taloudellisen tilanteensa 
johdosta. Tällaisten lentojen peruutustapaukset kuuluvat yleisesti asetuksen (EY) 
N:o 261/2004 soveltamisalaan, ja asianomaisille matkustajille tarjotaan korvaus tai 
vaihtoehtoinen kuljetus. Kuitenkin käytäntö osoittaa, että konkursseissa on edelleen joitakin 
maksuihin liittyviä epävarmuustekijöitä, mikä koskee epäsuorasti myös valmismatkojen
järjestäjiä. Siksi EU:n lainsäädäntöä on parannettava.
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Toisin kuin komissio, joka ei ole käsitellyt matkustajien suojelua koskevaa keskeistä 
kysymystä, esittelijä katsoo, että asetuksen tarkistuksen pitäisi käsittää asiaa koskevat 
säännökset. Jotta voidaan varmistaa tehokkaasti matkustajan oikeus korvaukseen tai 
paluulentoon, lentoyhtiöt pitäisi velvoittaa antamaan riittävät todisteet siitä, että korvaus 
voidaan maksaa tai matkustajat voidaan kuljettaa takaisin (johdanto-osan 9 a kappale (uusi), 5 
artiklan 5 c kohta (uusi)). Vaatimus edellyttää lentoyhtiöiltä monia toimia (jotka voivat 
käsittää rahaston tai vakuutuksen) matkustajien suojelemiseksi tällaisissa tapauksissa.

Varautumissuunnitelmat

Uusi tärkeä komission esittämä osa liittyy lentoaseman pitäjien velvoitteeseen laatia 
varautumissuunnitelmia, joiden avulla voidaan minimoida useista lentohäiriöistä aiheutuvat 
vaikutukset ja järjestää matkustajien avustaminen ja uusien reittien tarjoaminen 
koordinoidulla tavalla. Jos lentoliikenteen harjoittaja lopettaa toimintansa yhtäkkiä, tällaiset 
suunnitelmat ovat erityisen tärkeitä ilman lentoja jääneiden matkustajien auttamiseksi.
Esittelijä katsoo, että lentokenttiä koskeva kynnys (3 miljoonaa matkustajaa vuodessa) on 
liian korkea ja se olisi alennettava 1,5 miljoonaan. Kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten osallistuminen tällaisten varautumissuunnitelmien laatimiseen on tärkeää 
(johdanto-osan 10 kappale, 5 artiklan 5 kohta). Asiaa koskevat tarkistukset (johdanto-osan 10 
kappale (uusi), 5 artiklan 5 kohta ja 5 artiklan 5 a kohta (uusi)) korostavat tarvetta asian 
kaikkien osapuolten koordinoituun toimintaan, varautumissuunnitelmien sisältövaatimuksia 
koskeviin entistä tarkempiin tietoihin matkustajille annettavien tietojen ja avun osalta sekä 
lentoliikenteen harjoittajien erityistä velvoitetta toteuttaa menettelyt, joita sovelletaan 
lentohäiriöiden tapauksessa.

Poikkeukselliset olosuhteet

Lentoyhtiöt voidaan vapauttaa korvauksen maksamisesta, jos ne voivat osoittaa, että ongelmat 
johtuvat tietyistä poikkeuksellisista olosuhteista. Tämän käsitteen tulkinta on kuitenkin hyvin 
epävarmaa. EU:n säännökset on muotoiltava enemmän luottamusta herättävällä tavalla 
yhteisön tuomioistuimen asiaa koskevien tuomioiden avulla. Tähän asetukseen liitetyn
luettelon on tarkoitus olla apuna. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota “teknisten ongelmien” 
käsitteeseen. Itse asiassa lentoyhtiöt perustelevat viipeitä tai peruutuksia usein ”teknisillä 
ongelmilla”, jolloin matkustajilla ei ole mitään mahdollisuutta ymmärtää tilannetta.

Tarkistetun asetuksen pitäisi antaa selvempiä ohjeita sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, 
joissa lentoyhtiöiden ei tarvitse maksaa korvausta. Esittelijä on tehnyt huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen liitettyyn ei-tyhjentävään luetteloon. Suurin muutos koskee teknisten 
ongelmien liittämistä poikkeuksellisiin olosuhteisiin tai jättämistä pois niistä. Esittelijä on 
samaa mieltä tuomioistuimen Wallentin-Herrmann-asiassa antaman tuomion kanssa siitä, että 
tekniset viat eivät yleensä merkitse poikkeuksellisia olosuhteita. Tekniset ongelmat on 
poikkeuksellisesti katsottavat poikkeuksellisiksi olosuhteiksi, jos ne johtuvat seikoista, jotka 
eivät tavallisesti ole asianomaisen lentoyhtiön hallittavissa, ja ne vaikuttavat 
lentoturvallisuuteen ja tekevät lennon normaalista jatkamisesta mahdotonta.

Lisäksi tarkistuksella olisi selvennettävä, että vaikka lentohäiriö voikin johtua 
poikkeuksellisista olosuhteista, on osoitettava, että lentoyhtiö on suorittanut oikein kaikki 
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toimet peruuntumisen estämiseksi. Lentoyhtiö olisi vapautettava korvausvastuusta vain, jos 
molemmat ehdot täyttyvät (5 artiklan 3 kohta).

Oikeus majoitukseen

Periaatteessa oikeutta majoitukseen ei kiistetä silloin, kun lento peruuntuu, jatkolennolta 
myöhästytään tai odotusajat ovat pitkiä, kunhan asiaa koskevat ehdot täyttyvät. Esittelijä on 
komission kanssa samaa mieltä siitä, että pitkään kestävissä poikkeuksellisissa olosuhteissa 
olisi rajoitettava majoituksen tarjoamiseen liittyvää lentoyhtiön nykyistä rajoittamatonta 
vastuuta. Toisin kuin komissio esittelijä ehdottaa kuitenkin, että rajoitetaan vain majoituksen 
kustannuksia eikä sen kestoa. Esittelijä katsoo, että pitkäaikaisista poikkeuksellisista 
olosuhteista eniten kärsiviä matkustajia ei pidä käsitellä huonommin kuin matkustajia, jotka 
kärsivät vähemmän tällaisissa tilanteissa. Jos matkustajat järjestävät majoituksensa itse, 
lentoyhtiö voi poikkeuksellisesti rajoittaa siitä aiheutuvia kustannuksia ja sen kestoa 
(johdanto-osan 16 kappale, 9 artiklan 4 kohta). Näiden yhdistettyjen ehdotusten avulla 
esittelijä ottaa huomioon sekä matkustajien että asianomaisten lentoyhtiöiden edut.

Säännös, joka koskee rajoitettua tukea poikkeuksellisissa olosuhteissa, ei kuitenkaan saa 
vapauttaa lentoyhtiötä sen vastuusta tarjota majoitusta (9 artiklan 4 kohta).

Oikeus tiedonsaantiin:

Matkustajille tiedottaminen ja avoimuus ovat keskeisiä tekijöitä nykyisen asetuksen 
tarkistamisessa. Tämä koskee matkustajien oikeutta saada yleisesti asianmukaiset tiedot 
oikeuksistaan lentohäiriöiden yhteydessä mutta myös tiedot häiriön syistä, muista 
mahdollisista kuljetusmuodoista (14 artiklan 4 kohta) ja mahdollisuudesta käyttää 
valitusmenettelyjä ja saada valituslomakkeita jne. Koska lentoyhtiöt ovat luotettavin lähde, 
josta tällaiset tiedot voidaan saada (johdanto-osan 20 kappale, 5 artiklan 2 kohta), esittelijä 
katsoo, että matkustajille annettavia tietoja ja tukea voidaan parantaa merkittävästi 
lentoyhtiöiden riittävällä läsnäololla lentoasemilla (14 artiklan 1 a kohta (uusi)).

Hinnoittelun avoimuus

Myös lippujen hintoihin liittyviä tekijöitä on parannettava. Usein lippujen hinnat eivät ole 
riittävän avoimia, mikä sekoittaa matkustajia ja tekee hintojen vertailusta vaikeaa.
Lainsäätäjän on varmistettava, että asetus laaditaan tavalla, joka takaa, että väärinkäyttö 
voidaan sulkea suurelta osin pois. ”Lipun hinnan" pitäisi olla mahdollisimman selvä ja 
kattava. Siksi esittelijä ehdottaa, että komission määritelmään lisätään joitakin 
peruspalveluita, joiden tulee aina sisältyä lipun hintaan. Niitä ovat esimerkiksi 
koneeseennousukortin kirjoittaminen, matkatavaroiden vähimmäismäärä ja maksuun liittyvät 
kustannukset, kuten luottokorttikulut (2 artiklan s kohta).

Valitusmenettely

Vaatimus- ja valitusmenettelyjä koskevaan uuteen 16 a on esitetty useita tarkistuksia tekstin 
mukauttamiseksi vaihtoehtoista riidanratkaisujärjestelmää koskevaan uuteen direktiiviin 
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2013/11/EU[1] , joka velvoittaa jäsenvaltiot luomaan kansallisia elimiä tuomioistuinten 
ulkopuolelle tehtävien ratkaisujen käsittelemiseksi. Tulevaisuudessa ne käsittelevät 
matkustajien valituksia. Lentoyhtiöiden kieltäytyminen osallistumasta vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisujärjestelmiin ja -menettelyihin on erityinen ongelma, ja siksi asetuksen pitäisi 
velvoittaa lentoyhtiöt liittymään johonkin vaihtoehtoiseen riidanratkaisujärjestelmään. 
Lentoyhtiön kanssa käytävä valitusmenettely ei heikennä matkustajan oikeutta turvautua 
oikeusjärjestelmään ja soveltaa tuomioistuinten ulkopuolella tehtäviä ratkaisuja (16 a artiklan 
2 kohta).

Odottaminen kenttäalueella:

Kenttäalueella odottamisen suhteen esittelijä ehdottaa, että se määritellään suhteessa 
koneeseennousun päättymiseen eikä alkamiseen, kuten komission ehdottaa, koska 
koneeseennousu riippuu ilma-aluksen koosta. Kenttäalueella odottamisen aika olisi laskettava 
absoluuttisesti eikä suhteessa kuhunkin ilma-alukseen (2 artiklan w kohta). Komission 
ehdotus, jonka mukaan kenttäalueella odottamiseen pitäisi käyttää vähintään viisi tuntia, 
ennen kuin matkustajien sallitaan poistuvan koneesta, on liian pitkä. Esittelijä ehdottaa 
kenttäalueella odottamisen ajan lyhentämistä kahteen tuntiin.

Sallittu matkatavaroiden määrä

Yksi huomattava esimerkki riittävien tietojen puutteesta liittyy matkustajille sallittua 
matkatavaroiden määrää koskevaan lentoyhtiöiden käytäntöön. Tietyt lentoyhtiöt sallivat 
matkustajille koneessa yhden käsimatkatavaran, ja ne veloittavat kaikista muista 
käsimatkatavaroista, kuten lentokentällä tehdyistä ostoksista. Matkustajien sekaannuksen 
välttämiseksi ja jotta matkustajat voisivat vertailla hintoja lisähintoja perittäessä avoimet 
tiedot sallituista matkatavaroiden määristä ennen varauksen tekemistä (johdanto-osan 
28 kappale, 6 d artiklan 1 kohta).

Lisäksi esittelijä katsoo, että matkustajien pitäisi sallia tuovan matkustamoon sallitun 
käsimatkatavaroiden enimmäismäärän ohella välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä ja 
tavaroita, kuten lentokenttäkaupoista ostettuja tuotteita, ilman lisäkustannuksia (6 d artiklan 1 
a kohta (uusi). Lentoyhtiöiden vapaampi menettely auttaisi myös kääntämään kauppojen 
laskevan myynnin.

Esitetään monia tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan soittimien käsittelyä. Periaatteessa 
lentoyhtiöiden pitäisi sallia matkustajien tuovan soittimia lentokoneen matkustamoon. Soitin 
olisi osa sallittua käsimatkatavaroiden määrää. Lentoyhtiön pitäisi noudattaa kuljetusta 
koskevia selvästi ilmoitettuja maksuja ja ehtoja.

Kadonneet, vahingoittuneet ja myöhästyneet matkatavarat

Jotta voitaisiin helpottaa kadonneita, vahingoittuneita tai myöhästyneitä matkatavaroita 
koskevien valitusten esittämistä, kaikille lentokentille olisi perustettava erityinen 
matkatavarapalvelu, jollainen jo onkin monilla lentokentillä. Tällainen palvelu antaa 
matkustajille mahdollisuuden esittää valitus heti saavuttua, ja se nopeuttaa menettelyjä.
                                               
[1] EYVL L 165, 18.6.2013, s. 63.
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Lisäksi vakiomuotoinen unionin laajuinen valituslomake olisi annettava käyttöön asetuksen 
liitteenä. Liitteen lomake käännettäisiin EU:n kaikille virallisille kielillä (johdanto-osan 31 
kappale, 3 artiklan 2 kohta).


