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Īss pārskats 
 
Šis pētījums sniedz vispārēju pārskatu par ES tiesību aktu par gaisa 
transporta pasažieru tiesībām īstenošanu. 
Pēc īsas iepazīstināšanas ar attiecīgu tiesisko regulējumu pētījumā 
sniegta informācija par apspriežu, kas norisinājās starp valstu 
izpildiestādēm un patērētāju asociācijām no būtiskākajām ES 
dalībvalstīm, rezultātiem par Regulu (EK) Nr. 261/2004, Nr. 2111/2005, 
Nr. 1107/2006 un Direktīvas 90/314 EEK īstenošanu. 
Mērķis ir noteikt iespējas turpmākai ES iestāžu rīcībai, lai uzlabotu 
patērētāju tiesību aizsardzību civilās aviācijas nozarē.  
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KOPSAVILKUMS 
 
Pamatinformācija 
Lai nodrošinātu pienācīgu patērētāju tiesību aizsardzību civilās aviācijas nozarē, ES iestādes 
ir aktivizējušas vairākas likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis ir aptvert dažādus atsevišķus 
gadījumus. Pašreizējo ES tiesību aktu pasažieru tiesību jomā mērķis ir nodrošināt atbalstu, 
izdevumu atlīdzināšanu un kompensāciju lidojumu traucējumu gadījumā; turklāt tie veicina 
pārredzamību un atzīst pasažieru invalīdu un pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām tiesības. 

Pētījuma mērķis 
Šajā pētījumā izvērtēja to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti patērētāju tiesību jomā civilās 
aviācijas nozarē. Galvenā uzmanība pētījumā tika pievērsta šādiem ES tiesību aktiem: 

 Regulai (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos; 

 Nesenajiem Eiropas Kopienu tiesas (EKT) spriedumiem attiecībā uz Regulas (EK) 
Nr. 261/2004 interpretāciju; 

 Regulai (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa 
pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu 
par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti; 

 Regulai (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu; 

 Padomes Direktīvai 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām 
brīvdienām un kompleksām ekskursijām; 

 Citām atbilstošām ES direktīvām un starptautiskām konvencijām.  
 

Šajā dokumentā ir sniegta informācija par dokumentu izpētes rezultātiem un apspriežu, kas 
norisinājās ar 27 ES dalībvalstu (DV) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 izraudzītajām 
valsts izpildiestādēm (NEB), rezultātu. Pēc sākotnējā projekta iesniegšanas Eiropas 
Parlamentā (EP) tika uzsākts pētījums, kura mērķauditorija bija trīs patērētāju asociācijas 
un ADR iestāde dažās no visvairāk pārstāvētākajām Eiropas dalībvalstīm gaisa satiksmes 
ziņā. 
Pētījuma mērķis bija izpētīt problēmas, ar ko visbiežāk saskaras NEB, īstenojot ES tiesību 
aktus pasažieru tiesību jomā, un būtiskākās problēmas, uz kurām norādījušas patērētāju 
asociācijas un ADR iestāde attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanu, kā arī problēmas, ar 
kurām saskārušies pasažieri. Kvantitatīvā informācija un kvalitatīvie apsvērumi tika 
apkopoti un izvērtēti, lai sniegtu plašu priekšstatu par pašreizējo situāciju tiesību aktu 
īstenošanas jomā un izpētītu problēmas un iespējamos uzlabojumus. Pētījumam atsaucās 
un atbildes sniedza 26 no sākotnēji 27 uzrunātajām dalībvalstu NEB, visas trīs uzrunātās 
patērētāju asociācijas un ADR iestāde. 

Pētījuma galvenie secinājumi 
Regula (EK) Nr. 261/2004 

Pētījums norādīja, ka vidēji laika posmā no 2007. līdz 2009. gadam NEB saņēma 
27 sūdzības uz vienu miljonu pasažieru; tomēr šie skaitļi ievērojami atšķīrās ES dalībvalstīs. 
Lielākajā daļā dalībvalstu (19 no 27) NEB reģistrēja tādu sūdzību skaitu, kas bija zemāks 
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par Eiropas vidējo rādītāju.  
Sūdzību īpatsvars kopumā palielinājās laika posmā 2007.–2009. gadam, izņemot tikai 
Itāliju un Zviedriju, kur tas ievērojami samazinājās. Dažos gadījumos pieaugums bija 
lielāks par 100 %. 
Saskaņā ar aptaujāto NEB sniegto informāciju visbiežākais iemesls sūdzību iesniegšanai 
bija „lidojuma atcelšana”, kam sekoja „ilga kavēšanās”; daudz retāk pasažieri NEB 
iesniedza sūdzības par „iekāpšanas atteikumu”. Līdzīgi arī uzrunātās patērētāju asociācijas 
norādīja, ka kavēšanās un lidojumu atcelšana ir visbiežākais iemesls pasažieru 
neapmierinātībai. 
Sankcijas lidsabiedrībām bija noteikušas tikai puse no aptaujātajām NEB, kas vidēji veido 
apmēram 10 sankcijas gadā. Īpaši izņēmumi ir Itālija (452 sankcijas trīs gados) un Polija ar 
noteiktajām 265 sankcijām trijos gados. 
Lielākā daļa NEB norādīja, ka LCC daudz biežāk mēdz rīkoties, pārkāpjot regulu, nekā 
tradicionālās lidsabiedrības, īpaši, kad tās darbojas mazās lidostās. To daļēji apstiprināja 
Spānijas patērētāju asociācija, saskaņā ar kuras teikto liels pasažieru saņemto pretenziju 
īpatsvars bija LCC izdarīto pārkāpumu dēļ.  
EKT ir pieņēmusi dažus spriedumus par Regulas (EK) Nr. 261/2004 piemērošanu, ar kuriem 
tiek ieviesti jauni principi attiecībā uz Regulas interpretāciju. Attiecībā uz ieinteresēto 
personu viedokli par nesenajiem EKT spriedumiem pētījums atklāja šādus galvenos faktus: 
Lieta C-549/07 (Wallentin-Hermann pret Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Apmēram puse aptaujāto NEB atzinīgi novērtēja lēmumu Wallentin-Hermann lietā, jo 
tajā tika sniegta skaidra Regulas interpretācija; 

 Apmēram puse NEB atzina, ka sprieduma rezultātā ir palielinājies to darba apjoms, 
un tās ir saskārušās ar problēmām, izmeklējot lidojumu traucējumu tehniskos 
cēloņus, lai noskaidrotu, vai lidsabiedrību apgalvojumi par ārkārtējiem apstākļiem 
atbilst EKT spriedumā noteiktajiem kritērijiem;  

 Patērētāju asociācijas kopumā atzinīgi novērtēja spriedumu, jo skaidra „ārkārtas 
apstākļu” definīcija ļauj tām labāk aizstāvēt pasažieru tiesības lidojumu traucējumu 
gadījumā. 

Lieta C-173/07 (Emirates Airlines — Vācijas direkcija pret Diether Schenkel): 

 Vairums ieinteresēto personu nav saskārušās ar būtiskām problēmām, interpretējot 
jēdzienu „lidojums”, un EKT spriedums nav ietekmējis NEB modus operandi. 

Apvienotās lietas C-402/07 (Sturgeon pret Condor Flugdienst GmbH) un C-432/07 (Böck un 
citi pret Air France SA): 

 Pētījums atklāja, ka patērētāju asociācijām un NEB ir atšķirīgi viedokļi par EKT 
spriedumiem lietās C-402/07 un C-432/07 Sturgeon pret Condor un Böck un citi 
pret Air France; 

 Aptaujātās patērētāju asociācijas atbalstīja EKT spriedumus, kas, domājams, 
uzlabos pasažieru tiesību aizsardzību un tajā pašā laikā piespiedīs lidsabiedrības 
kompensēt to radītos ārējos izdevumus. Tomēr Francijas patērētāju asociācija atzīst, 
ka ar tiesas lēmumu ir noteikta neatbilstība oriģinālajam Regulas (EK) Nr. 261/2004 
tekstam, kamēr divas citas asociācijas pauda bažas par efektīvu spriedumos 
noteikto principu piemērošanu un apgalvoja, ka daudzas lidsabiedrības šķietami 
neievēro jaunos spriedumus un joprojām atsakās izmaksāt kompensācijas par 
kavētiem lidojumiem; 

 Turpretim vairums NEB nav apmierinātas ar spriedumiem Sturgeon un Böck lietās. 
Lielākā daļā NEB uzskata, ka vairākas problēmas spriedumos palika neatrisinātas. 
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Turklāt NEB darba apjoms ir palielinājies, un lielākā daļa sūdzējās par faktisku 
pamatnostādņu trūkumu attiecībā uz to, kā piemērojami spriedumos noteiktie 
principi (piem., ja ilgas kavēšanās gadījumā tiek nokavēti savienotie reisi); 

 Liela daļa NEB uzskata, ka ar Sturgeon un Böck spriedumiem ieviesto principu 
stingra piemērošana, ko veiks NEB un civilās tiesas, varētu negatīvi ietekmēt 
lidsabiedrību finansiālo stāvokli; kopējais viedoklis ir tāds, ka gaisa pārvadātājiem 
uzliktā sloga rezultātā varētu palielināties gaisa pārvadājumu maksas. Tomēr šo 
viedokli apstrīd Eiropas Pasažieru federācija (EPF), kas uzsver, ka lielāku 
ekonomisku labumu varētu sniegt ārējo izmaksu, kas radušās lidojumu kavēšanās 
un lidsabiedrību sliktu pakalpojumu rezultātā, internalizācija. 

 

Lielākā daļa aptaujāto ieinteresēto personu pauda viedokli, ka būtu jāveic leģislatīva 
Regulas (EK) Nr. 261/2004 pārskatīšana, kā sīki izklāstīts nākamajā nodaļā, kurā ietverti 
ieteikumi un priekšlikumi.  
Citi ES un starptautiskie tiesību akti 

Šķietami, ka Regula (EK) Nr. 2111/2005 nerada īpašas problēmas NEB un patērētāju 
asociācijām, kaut gan ir bijuši daži gadījumi, kad pēc pasažieru iesniegtajām sūdzībām 
atsevišķām NEB bija jāiejaucas. Tikai viena NEB ziņoja, ka bija uzsākusi dažas disciplināras 
procedūras pret pārvadātājiem. 
Neliela daļa NEB pauda viedokli, ka Regula (EK) Nr. 1107/2006 būtu jāpārskata, lai 
pārbaudītu regulāro noteikumu definīcijas, saskaņotu apmācību vajadzības dalībvalstīs un 
pārskatītu NEB jurisdikcijas definīciju attiecībā uz Regulas piemērošanu. Neviena no 
patērētāju asociācijām, ne arī ADR iestāde nesniedza nekādas norādes par iespējamiem 
Regulas grozījumiem. 
Lielākā daļa NEB nav saskārušās ar īpašām problēmām, kas saistītas ar pretrunām starp 
Direktīvu 90/314/EEK un Regulu (EK) Nr. 261/2004, tajā pašā laikā neviena no patērētāju 
asociācijām nesniedza atbildes uz šo konkrēto jautājumu. Dažas NEB izteica viedokli, ka 
pasažieriem varētu būt neskaidrs, kurā organizācijā viņiem būtu jāvēršas ar sūdzību par 
lidojuma atcelšanu (lidsabiedrībā, pie ceļojuma organizētāja, abās iestādēs, u. c.). 
Ieteikumi un priekšlikumi 

Autori uzskata, ka būtu nekavējoties jāsāk Regulas (EK) Nr. 261/2004 pārskatīšana. Kā 
norādījuši apspriežu rezultāti, Regulu ieteicams pārskatīt īpaši attiecībā uz diviem 
galvenajiem aspektiem: 

 Attiecīgo jēdzienu definīcijām, ko bieži mēdz dažādi interpretēt;  

 Regulas teksta pārskatīšanu, lai skaidri atspoguļotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
attiecībā uz lidojumu kavēšanos un atcelšanu, kā atkārtoti atzīts nesenajos EKT 
spriedumos.  

Pētījums atklāja, ka vairākiem Regulā minētajiem jēdzieniem trūkst skaidras definīcijas. 
Tas nereti ir radījis atšķirīgas interpretācijas un neskaidrību un iespējamu nenoteiktību 
attiecībā uz Regulas piemērošanu ieinteresēto personu vidū. 

Turklāt pēc Sturgeon un Böck spriedumiem vairākas NEB pauda apmulsumu ar 
acīmredzamo neatbilstību starp Regulas (EK) Nr. 261/2004 formulējumu un EKT lēmumu 
attiecībā uz pasažieru tiesībām uz kompensāciju lidojumu kavēšanās gadījumā; vairākas 
NEB ierosina grozīt Regulas tekstu, lai novērstu neskaidrību, ko rada šāda neatbilstība. 
Tomēr ir jāņem vērā, ka, ja Regula tiktu grozīta, tiktu pārņemta arī tiesu prakse, kas 
izveidojusies no EKT iesniegtajām lietām, dodot iespēju atkārtoti uzsākt tiesvedības par 
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jaunajā tiesību aktā lietotajiem jēdzieniem un definīcijām. Tādēļ pastāv iespēja, ka Regulas 
teksta grozīšana varētu palielināt nevis mazināt juridisko nenoteiktību. 

Regulas (EK) Nr. 261/2004 pārskatīšanas kontekstā būtu ieteicams rūpīgi izpētīt iespēju 
veikt visu tiesību aktu pasažieru tiesību jomā, kas sastāv no vairākiem ilgākā laika posmā 
izstrādātiem tiesību instrumentiem, redakciju pārstrādāšanu, lai aptvertu plašu tematu 
loku. Šāda izpēte veicinātu visu to aspektu saskaņošanu, kas ir strīdīgi pašreizējā tiesiskajā 
regulējumā, un izveidotu konsekventus un kopīgus principus, kas likvidē iespējamo 
nenoteiktību attiecībā uz principiem, definīcijām un pienākumiem. Lai mazinātu 
sadrumstalotību dažādās pasažieru tiesību jomās, uz ko pašreiz norāda gaisa pārvadātāji 
un izpildiestādes, varētu veikt tālāku izpēti attiecībā uz vienota tiesību akta izveidi, kas 
ietvertu visus noteikumus un principus par patērētāju tiesībām civilās aviācijas nozarē. 
Tiesību aktu pārskatīšanā būtu jāiekļauj visaptverošs iespējamo ietekmju novērtējums. 
Pārskatīšanas procesā vajadzētu iesaistīt visas ieinteresētās personas, lai tādā veidā 
izvērtētu visu attiecīgo ieinteresēto personu perspektīvas, un potenciāli skartās puses. 
Ietekmes novērtējuma kontekstā būtu rūpīgi jāizvērtē iespējamās lidsabiedrību izmaksas 
un izpildes izmaksas, ņemot vērā plašākus ekonomiskus ieguvumus, kas sasniedzami ar 
uzlabotiem tiesību aktiem. 

Turklāt, tā kā tiesību aktu pārskatīšanas process aizņems zināmu laiku, līdz tas tiks 
pabeigts, un jautājumi tikmēr paliks atklāti, ieteicams izvērtēt papildu īstermiņa pasākumus 
Regulas piemērošanas un izpildes uzlabošanai. Tos vajadzētu atjaunināt un publicēt ES 
portālā informatīvo dokumentu sadaļā (brošūra un afiša).  

Tie būtu jāatjaunina, iekļaujot nesenos EKT lēmumus, un īpaši spriedumus Sturgeon un 
Böck lietās, lai uzlabotu pasažieru izpratni par viņu tiesībām lidojumu traucējumu gadījumā. 
Faktiski pašreiz šajos dokumentos nav minēts, ka pasažieriem var izmaksāt kompensāciju 
ilgas kavēšanās gadījumā. Tādēļ šobrīd var būt informācijas asimetrija, proti, kamēr 
lidsabiedrības zina par Sturgeon un Böck spriedumiem, pasažieri nav pienācīgi informēti, 
izmantojot EKT pieejamos informatīvos dokumentus. 

Turklāt, lai nodrošinātu to, ka informācija par tiesībām pasažieriem ir pieejama vienmēr un 
visur, iespējamajā Regulas (EK) Nr. 261/2004 pārskatīšanā varētu iekļaut pienākumu 
lidsabiedrībām sniegt pamatinformāciju par pasažieru tiesībām attiecībā uz biļetēm, 
uzdrukājot to biļetes otrā pusē vai uz atsevišķas lapas. 

Visbeidzot, būtu lietderīgi veicināt diskusiju un sadarbību starp NEB, patērētāju asociācijām 
un lidsabiedrībām, lai attīstītu un izplatītu labāko praksi par tiesību aktu pasažieru tiesību 
jomā piemērošanu. Tas arī palīdzētu panākt vienošanos par strīdīgām tiesību aktu daļām ar 
mērķi pieņemt līdzīgas pieejas un interpretāciju visā Savienībā.  


