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Muretu reisimine tänu ELi reisijaõigustele

Kui rong hilines või lend tühistati, saab abi Euroopa Liidus kehtivatest reisijaõigustest.

Teekonnal võib ette tulla ootamatusi.

ELi reeglitega tagatakse reisijakaitse miinimumtase, olenemata transpordiliigist: lennuk, rong, 
buss või laev. 
 

Teekonnal võib ette tulla ootamatusi, näiteks hilinenud või tühistatud reis või kaotatud pagas. 
Seetõttu kiitis parlament heaks ELi reeglid, mis kohustavad transpordiettevõtteid teatud juhtudel 
pakkuma reisijatele einet ja majutust või rahalist hüvitist. 
 

Samuti on ELi transpordiettevõtted kohustatud müüma pileteid sama hinnaga, olenemata ostja 
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rahvusest ja geograafilisest asukohast. 
 
EL tagab piiratud liikumisvõimega reisijatele õiguse tasuta abiteenustele.

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/your-rights-while-travelling-in-europe

Lennureisijate õigused
Lennureisijate õigused kehtivad teatavatel tingimustel, näiteks juhul, kui lend toimub ELi piires 
või kui lend väljub EList kolmandasse riiki. 
 

Lennureisist mahajätmise korral peab lennuettevõtja enamikel juhtudel pakkuma tasuta abi, 
näiteks einet ja majutust. Samuti peab lennuettevõtja pakkuma võimalust valida piletiraha 
tagasisaamise ja marsruudi muutmise vahel. Lisaks on lennureisist maha jäetud reisijatel õigus 
saada hüvitist kuni 600 euro ulatuses. Hüvitise suurus sõltub plaanijärgse lennu pikkusest. 
 

Lennud ≤ 1500 km Lennud ELis ≥ 1500 km, väljaspool ELi 1500–3500 km Lennud ≥ 3500 km
250 EUR 400 EUR 600 EUR

Kui su lend tühistatakse, on sul õigus abile ning piletiraha tagasisaamisele, marsruudi 
muutmisele või tagasilennule. Hilinemise korral sõltub see hilinemise kestusest ja lennu 
pikkusest. 
 

Reisijatel, kelle lend tühistati lühikese etteteatamisajaga või kelle saabumine sihtkohta hilines 
rohkem kui kolm tundi, võib samuti olla õigus eespool nimetatud hüvitisele, kuid mõningate 
piirangutega. Õigus hüvitisele ei kehti, kui ettevõtja pakub alternatiivset lahendust. Samuti ei 
pea hüvitist pakkuma erakorralistel asjaoludel, nagu lennuliikluse korraldamisega seotud 
otsused, poliitiline ebastabiilsus, halvad ilmastikuolud või julgeolekuriskid. 
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https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_et.htm
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/your-rights-while-travelling-in-europe
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_et.htm


Rongireisijate õigused
ELi rongireisijate õigused kehtivad ELi piires. Kui rong tühistatakse või see hilineb, peab 
operaator andma reisijatele reaalajas teavet olukorra ning nende õiguste ja kohustuste kohta. 
Sõltuvalt asjaoludest võib reisijatel olla õigus einele, majutusele ja rahalisele hüvitisele. 
 

Lisateave uute reeglite kohta rongireisijate paremaks kaitseks. 
 

Bussireisijate õigused
Bussireisijate õigused kehtivad peamiselt regulaarsetel kaugliini bussiveoteenustel ning juhul, 
kui reis algab või lõpeb mõnes ELi liikmesriigis. Tühistamise või hilinemise korral võib reisijatel 
olla õigus einele ja majutusele. 
 

Laevareisijate õigused
Eeskirju kohaldatakse tavaliselt parvlaevade ja kruiisilaevade (mere- ja jõelaevade) suhtes, kui 
reis algab või lõpeb ELi sadamas. Kui ülesõit tühistatakse või väljumine hilineb, võib reisijatel 
olla õigus einele ja majutusele. Kui laeva saabumine hilineb rohkem kui ühe tunni võrra, võivad 
reisijad nõuda hüvitist. 
 

Rohkem infot reisijaõiguste kohta leiate veebisaidilt „Your Europe“. Samuti saate alla laadida 
reisijaõiguste rakenduse oma Android- või iOS-nutitelefoni.

Lisateave
Teabeleht reisijaõiguste kohta
ELi määrus lennureisijate õiguste kohta
Newshub: jälgi, mida parlamendiliikmed sotsiaalmeedias ütlevad
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20181005STO15109/rongireisijate-oigused-uued-reeglid-eli-reisijate-paremaks-kaitseks
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_et.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.passengerrights&pli=1
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/48/passenger-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=EN
https://epnewshub.eu/
mailto:webmaster@europarl.eu

