
CM\750412FI.doc PE415.096v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

22.10.2008

ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0088/2008, Felix Naumann, Saksan kansalainen, 
kohtuuttoman aikaisista lähtöselvityksistä Euroopan sisäisillä lennoilla 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mielestä on väärin, että jotkin lentoyhtiöt vaativat matkustajia 
ilmoittautumaan lähtöselvitykseen vähintään kaksi tuntia ennen lähtöä. Hänen mielestään 
lentoyhtiöt käyttävät väärin tätä vaatimusta, jotta niiden olisi helpompi vaatia oikeuksiaan 
asetuksen (EY) N:o 261/2004 nojalla matkustajille annettavasta korvauksesta ja avusta 
(3 artiklan 2 kohdan a alakohta), jossa todetaan, että asetusta sovelletaan sillä edellytyksellä, 
että ”matkustajalla on vahvistettu varaus kyseiselle lennolle ja [...] hän ilmoittautuu 
lähtöselvitykseen niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka lentoliikenteen harjoittaja, 
matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää 
myös ilmoittamisen sähköisesti)”. Lähtöselvitykseen ilmoittautuminen kaksi tuntia ennen 
lähtöä Euroopan sisäisellä lennolla ei vetoomuksen esittäjän mielestä ole teknisesti 
välttämätöntä kaikkien matkustajien käsittelemiseksi, sillä jotkin lentoyhtiöt vaativat 
ilmoittautumaan ainoastaan puoli tuntia ennen lähtöä. Vetoomuksen esittäjä pyytää, että 
kaikilla jäsenvaltioiden lentoyhtiöillä pitäisi olla sama lähtöselvitysaika.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008.

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että jotkin lentoyhtiöt vaativat matkustajia ilmoittautumaan 
lähtöselvitykseen vähintään kaksi tuntia ennen lähtöä. Hänen mielestään lentoyhtiöt käyttävät 
väärin tätä vaatimusta, jotta niiden olisi helpompi vaatia oikeuksiaan matkustajille 
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annettavasta korvauksesta ja avusta annetun asetuksen (EY) N:o 261/20041 (3 artiklan 
2 kohdan a alakohta) nojalla. Tuossa artiklassa todetaan, että asetusta sovelletaan sillä 
edellytyksellä, että ”matkustajalla on vahvistettu varaus kyseiselle lennolle ja [...] hän 
ilmoittautuu lähtöselvitykseen niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka 
lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen 
kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti)". Lähtöselvitykseen 
ilmoittautuminen kaksi tuntia ennen lähtöä Euroopan sisäisellä lennolla ei vetoomuksen 
esittäjän mielestä ole teknisesti välttämätöntä kaikkien matkustajien lähtöselvitysten 
käsittelemiseksi, sillä jotkin lentoyhtiöt vaativat ilmoittautumaan ainoastaan puoli tuntia 
ennen lähtöä.

Siten vetoomuksen esittäjä pyytää, että kaikilla jäsenvaltioiden lentoyhtiöillä pitäisi olla sama 
lähtöselvitysaika.

II. Komission huomiot vetoomuksesta / Oikeudellinen tarkastelu

Vetoomuksen esittäjän esille ottamassa asiassa asetusta (EY) N:o 261/2004 sovelletaan sillä 
edellytyksellä, että matkustajalla on vahvistettu varaus kyseiselle lennolle ja [...] hän 
ilmoittautuu lähtöselvitykseen niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka 
lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen 
kirjallisesti ilmoittanut, tai jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 45 minuuttia ennen 
julkistettua lähtöaikaa (3 artikla).

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Lufthansalla ja Condorilla on samalla reitillä eri 
aikavaatimukset lähtöselvityksille. Tämä väite, jonka tueksi ei ole esitetty asiakirja-aineistoa, 
ei kuitenkaan ole riittävä todiste sille, että jotkin lentoyhtiöt vaatisivat tarpeettoman pitkiä 
lähtöselvitysaikoja välttääkseen soveltamasta matkustajille annettavasta korvauksesta ja 
avusta annettua asetusta (EY) N:o 261/2004. Lähtöselvitysajat riippuvat monesta eri tekijästä, 
kuten lentokentän rakenteesta, turvallisuusnäkökohdista, saatavilla olevista 
maahuolintapalveluista ja lentoliikenteen volyymista. Nämä tekijät saattavat vaihdella 
huomattavasti lentokenttien välillä, ja ne määräytyvät suurelta osin yksittäisten 
matkanjärjestäjien ja lentokenttäviranomaisten kaupallisten päätösten pohjalta.

III. Päätelmä

Yhtenäisten lähtöselvitysaikojen vaatiminen kaikilta yhteisössä toimivilta lentoyhtiöiltä ei 
näin ollen ole tarpeen.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11. päivänä helmikuuta 2004, 
matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen 
(ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) – Komission lausuma, 
EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1–8.


