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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 

tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē īpašas sadaļas par patērētājiem iekļaušanu Komisijas sagatavotajā Aviācijas 

stratēģijā; norāda, ka patērētājiem, kas rezervē ceļojumu, daudzas no piemērojamām 

tiesībām joprojām balstās uz horizontālajiem patērētāju aizsardzības tiesību aktiem; tālab 

uzskata, ka patērētāju jomas tiesību aktu kopuma atbilstības pārbaudē tas būtu jāņem vērā; 

2. atzīst aviācijas nozares nozīmību, jo tā ir izaugsmes, nodarbinātības un jaunu 

uzņēmējdarbības iespēju Eiropas ekonomikā dzinējspēks, un tās izšķiroši svarīgo nozīmi 

preču, personu un pakalpojumu mobilitātes nodrošināšanā iekšējā tirgū; 

3. atzīst to, cik Eiropas aeronautikas rūpniecībā ir svarīga aviācijas nozare, kas ir pasaulē 

lielākā civilo gaisa kuģu būvniecības nozare un kurā Eiropas Savienībā ir nodarbināti 

vairāk nekā 500 000 cilvēki; 

4. atzīst no gaisa transporta liberalizācijas iegūtās priekšrocības Eiropas Savienībā un 

vienotā tirgus izveides priekšrocības no pasažieriem piedāvāto pakalpojumu viedokļa; 

5. pauž nožēlu par Eiropas Savienības gaisa telpas sadrumstalotību, kuras izmaksas Komisija 

ir aprēķinājusi EUR 5 miljardu apmērā un kas pasažierus aizkavē īpaši; 

6. pauž nožēlu par to, ka Padomē joprojām nav panākta vienošanās par Pasažieru tiesību 

regulu (Regulas (EK) Nr. 261/2004 pārskatīšana), par kuru Parlaments 2014. gada aprīlī 

iesniedza ziņojumu; atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu izmantot skaidrojošas vadlīnijas 

attiecībā uz pāsreizējiem noteikumiem, taču uzsver, ka pārskatītās Regulas 261/2004 

pieņemšana ir nepieciešama, lai patērētājiem un aviācijas nozarei nodrošinātu juridisko 

noteiktību un pašreiz spēkā esošajos noteikumos novērstu likuma robus; uzsver, ka 

patērētāju tiesību nostiprināšanai vajadzētu būt aviācijas stratēģijas noteikumu reformas 

vienam no galvenajiem mērķiem; 

7. atgādina par ceļojumu pakalpojumu tīmekļa vietņu vērienīgu pārbaudi 2013. gadā visā 

Savienībā, kuru veikusi Komisija un dalībvalstu izpildiestādes; norāda, ka šīs vērienīgās 

pārbaudes rezultātā vairāk nekā divās trešdaļās no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm tika 

atklātas nozīmīgas problēmas un šķēršļi, kas saistīti ar: obligātās kontaktinformācijas 

nenorādīšanu, norādījumu neesamību par to, kā iesniegt sūdzību, neskaidrību attiecībā uz 

to, vai sūdzība ir saņemta, vai nereaģēšanu uz sūdzību; cenu komponentēm, piemēram, 

maksu par bagāžu un apdrošināšanu, vai atcelšanas un rezervācijas grozījumu politikas 

nostādnēm, kuras netiek piedāvātas kā brīvas izvēles iespējas, un to, ka kopējās cenas 

nebija parādītas iepriekš; 

8. aicina tādēļ Komisiju turpināt pētījumu par ceļojumu digitālo tirgu, lai noteiktu politikas 

nostādnes, ar kurām nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus ceļojumu uzņēmumiem 

un aizsargāt patērētājus, panākot pārredzamību un neitralitāti, kad patērētāji meklē, plāno 

un pasūta ceļojumu produktus un pakalpojumus; 

9. atzīst progresu, kas panākts pēc vērienīgās pārbaudes, sakarā ar kurām 191 tīmekļa vietne 
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divpadsmit mēnešu laikā tika aktualizēta un pret citām tīmekļa vietnēm tiek īstenotas 

tiesvedības, kas vēl nav pabeigtas; 

10. uzsver to, ka pirms Aviācijas stratēģijas sagatavošanas veiktā publiskā apspriešana liecina, 

ka pasažieri joprojām saskaras ar problēmām, rezervējot lidojumus vai reģistrējoties 

tiešsaistē; aicina Komisiju sniegt pilnīgākus ziņojumus par panākto progresu attiecībā uz 

ceļojumu tīmekļa vietņu atbilstības nodrošināšanu ES tiesību aktiem un par tās 

turpmākajiem īstenošanas plāniem šajā jomā gan attiecībā uz tiešsaistes, gan atsaistes 

biļešu tirdzniecību; 

11. aicina Komisiju pastiprināti kontrolēt visas aviokompānijas un zemo izmaksu 

aviokompānijas jo sevišķi, lai nodrošinātu to atbilstību ES tiesību aktiem par pasažieru 

tiesībām un aviācijas drošību; 

12. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka ceļojumu tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas ir 

izveidotas atbilstoši ES tiesību aktiem, it sevišķi ES tiesību aktiem, kas reglamentē 

patērētāju tiesības, jo 2015. gadā 52 % no visām ceļojumu un brīvdienu mītņu 

rezervācijām tika veiktas tiešsaistē,un uzsver to, ka patērētāju paļāvība uz šo nozari un 

lielāka uzticība tiešsaistes videi ir svarīga no tūrisma jomā darbojošos MVU izaugsmes 

viedokļa; uzskata, ka patērētāji, kas izmanto vietnes, ir pareizi jāinformē, nevis jāmaldina, 

un ka uzņēmumiem jāveic nepieciešamie aizsardzības pasākumi, ar kuriem nodrošina 

patērētāju un vietnes uzturētāju drošumu un drošību; 

13. norāda uz to, cik svarīgi ir aizsargāt un īstenot gan tiešsaistē, gan atsaistē lidojumu 

rezervētāju un ceļojošo patērētāju tiesības, tostarp cilvēku ar invaliditāti tiesības un ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības uz pieejamību, palīdzību un piekļuvi 

informācijai; 

14. atzinīgi vērtē galīgo vienošanos par Ceļojumu direktīvas dokumentu kopumu un tā 

pieņemšanu; uzskata, ka jaunie noteikumi nodrošinās ievērojamus ieguvumus 

patērētājiem, kas šādā veidā rezervē ceļojumu un ar tiem saistītus pakalpojumus. 

15. atkārtoti pauž apņēmību nodrošināt augstus drošības un drošuma stnadartus lidojumā un 

lidostās; atzinīgi vērtē to, ka Komisija apsver iespēju pieņemt vienas pieturas aģentūras 

pieeju drošības jomā un tās nodomu veicināt šīs pieejas pieņemšanu attiecībās ar 

galvenajiem tirdzniecības partneriem; turklāt atbalsta Komisijas nodomu arī turpmāk 

saglabāt augstus standartus un vienlaikus atvieglot drošības pārbaužu slogu, izmantojot 

jaunas tehnoloģijas; 

16. atzinīgi vērtē pēdējo 10 gadu laikā notikušo lidostu saslēgšanas vienotā tīklā Eiropas 

Savienībā ievērojamo pieaugumu; pauž nožēlu par to, ka daži reģioni tomēr joprojām ir 

vāji savienoti un ka mazāk tīklā integrētām pilsētām, reģioniem un valstīm ir ievērojami 

konkurētspējas trūkumi salīdzinājumā ar lielākajiem centriem; uzskata, ka aviācijas 

stratēģijā īpaša uzmanība ir jāvelta ne tik labi savienotiem reģioniem un mazākām 

lidostām, jo īpaši attālākajos un mazāk apdzīvotajos reģionos un ka pienācīgi būtu jāņem 

vērā Eiropas Revīzijas palātes secinājumiem šajā jomā1; uzsver to, ka ir nepieciešams 

pārskatīt Lidostas maksu direktīvu, un mudina Komisiju novērtēt pašreizējo lidostas 

maksu negatīvo ietekmi; 

                                                 
1 „Vāja ieguldīto līdzekļu atdeve ES finansētajās lidostu infrastruktūrās” (21/2014) 
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17. aicina Komisiju novērtēt to paņēmienu godīgumu, kuru izmantošanas dēļ patērētāji ir 

spiesti maksāt ievērojamas summas par bagāžas nodevām vai biļešu pārdošanas 

pakalpojumiem, ja tie nav rezervēti iepriekš pirms reģistrācijas vai ierašanās pie 

izlidošanas izejas; 

18. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri stiprināt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) 

regulatīvo atbildību; uzsver, ka drošības un drošuma apsvērumiem ir jābūt ikvienu pūliņu 

pamatā, ar kuriem uzlabo Eiropas vienotā aviācijas tirgus veiktspēju un efektivitāti nolūkā 

arī turpmāk nodrošināt patērētāju uzticību un ES aviācijas nozares konkurētspēju pasaules 

mērogā; uzsver vajadzību noteikt efektīvus, proporcionālus un atturošus sodus, lai 

nodrošinātu tiesību ievērošanas kultūru un augstus drošības un drošuma standartus visā ES 

aviācijas nozarē; 

19. atgādina, ka patērētāju rīcībā vienmēr ir jābūt pieejamiem kanāliem, pa kuriem iesniegt 

tirgotājiem sūdzības un pieprasīt atlīdzību; uzskata, ka šiem kanāliem ir jābūt pieejamiem 

veidā, kas neattur patērētājus no savu tiesību izmantošanas, un patērētāji par tiem ir 

jāinformē nepārprotami; aicina Komisiju cieši sadarboties ar nacionālām īstenošanas 

uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu to, ka tirgotāji ievēro šīs prasības; 

20. atzīstot ātri pieaugošās bezpilota lidaparātu izmantošanas potenciālu, uzskata, ka pasažieru 

drošība un drošums ir prioritāra, un tālab mudina Komisiju izstrādāt pienācīgu 

regulējumu, ar ko garantē bezpilota lidaparātu drošu izmantošanu Eiropas Savienībā; 

21. prasa, lai Komisija sniegtu papildu informāciju par tās plānotajām darbībām, kas ietekmēs 

cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes aviācijas pārvadājumu jomā, jo šādas tīmekļa vietnes 

var kaitēt patērētājiem, ja informācija tiek pasniegta netaisnīgā veidā, saskaņā ar kuru 

privilēģijas tiek piešķirtas, ievērojot komerciālus nolīgumus; 

22. uzsver vajadzību pēc tā, lai gaisa pārvadājumu sniedzēji un starpnieki savās tīmekļa 

vietnēs un uz e-biļetēm popularizētu Eiropas ārkārtas situāciju numuru „112”; 

23. uzsver, cik svarīgi ir saglabāt augstus standartus un dalībvalstu koordinētas pieejas 

nozīmību ar aviācijas nozari saistītās jomās, piemēram, tūrismā, nodarbinātībā, patērētāju 

politikas īstenošanā un vides aizsardzībā, tostarp attiecībā uz trokšņā samazināšanu un 

gaisa kvalitāti. 
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