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ĪSS PAMATOJUMS

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības Tiesai ir bijis jāizskata daudz lietu, kas saistītas ar 
juridiskām neskaidrībām Regulas (EK) Nr. 261/2004 kontekstā, un šī situācija joprojām nav 
mainījusies, šķiet, ka regulas pārstrādāšana ir steidzami nepieciešama. To darot, būtu 
jānodrošina, ka tiek līdzvērtīgi ņemtas vērā gan pasažieru, gan aviosabiedrību intereses. 
Tomēr, regulu pārstrādājot, vajadzētu panākt arī to, lai aviosabiedrības pievērstos sniegto 
pakalpojumu un darbības koncepcijas uzlabošanai.

Lai vienkāršotu situāciju Eiropas patērētājiem, respektīvi, pasažieriem, būtu vēlams precizēt 
ne vien atsevišķas tiesību aktu daļas, bet gan vienkāršot visu tekstu, padarīt to saprotamāku un 
vieglāk lasāmu. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina iespēju robežās neizmantot atsauces uz 
citām direktīvām vai regulām, bet gan izsmeļoši noformulēt attiecīgo noteikumu tieši šajā 
regulā. Tas vajadzīgs tādēļ, ka abos patlaban pārskatīšanas procesā esošajos tiesību aktos —
Regulā (EK) Nr. 261/2004 un Regulā (EK) Nr. 2027/97 — pavisam ir atsauces uz pieciem 
citiem likumiem, kuri jāņem vērā vai kuros attiecīgā gadījumā ir jāieskatās.
Tāpat pasažieru interešu labad visās minētajās regulās iekļautajām veidlapām vajadzētu būt 
pieejamām visās ES oficiālajās valodās. Šis noteikums jāattiecina ne vien uz veidlapām 
tiešsaistē, bet gan arī uz veidlapām, ko izsniedz pašās lidostās.

Regula (EK) Nr. 261/2004

Tiesības uz kompensāciju un diferencēšana
Viens no galvenajiem aspektiem saistībā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 ir jautājums, pēc cik 
ilgas kavēšanās pasažieriem rodas tiesības uz kompensāciju un kādās kategorijās tās 
jādiferencē. Šajā ziņā atzinuma sagatavotājs vadās pēc Eiropas Savienības Tiesas 
jurisdikcijas. Turklāt pārskatāmības labad viņš paredz dalījumu tikai divās kategorijās, ņemot 
vērā attālumu, proti, vai tas ir mazāks vai lielāks par 3500 km. Pirmajā kategorijā, kura aptver
lidojumus līdz 3500 km un lidojumus ES robežās, nepārprotami iekļautas arī ES aizjūras 
teritorijas. Šajā gadījumā būtu jāparedz iespēja izmaksāt kompensāciju maksimāli 250 EUR 
apmērā, ja kavēšanās pārsniedz 3 stundas. Otrā kategorija aptver lidojumus, kuru attālums ir 
vismaz 3500 km. Attiecībā uz šiem lidojumiem maksimālā iespējamā kompensācija ir 
EUR 600, un tiesības to saņemt iestājas, ja kavēšanās ilgst vismaz 5 stundas.
Lai pienācīgi ņemtu vērā t.s. zemo cenu aviosabiedrību ekonomisko situāciju, būtu jāparedz 
iespēja ierobežot kompensāciju pilnas lidojuma cenas apmērā. Tomēr šeit jāņem vērā 
lidojuma kopējā cena — ieskaitot gan turpceļu, gan atpakaļceļu, kā arī visas papildu 
izmaksas, jo īpaši par bagāžas pārvadāšanu samaksātā summa. Iepriekš minētās summas 
(EUR 250 un EUR 600) attiecīgi būtu jāuzskata par maksimālo iespējamo kompensāciju. 
Šādā veidā paredzēts izvairīties no nesamērīguma.

Kompensācijas būtība ir segt nodarīto zaudējumu. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ir ierosinājis 
precizēt 12. panta 1. punkta 2. teikuma noteikumus, paredzot, ka saņemto kompensāciju nav 
iespējams atskaitīt no turpmākas kompensācijas par nodarītajiem zaudējumiem. Vajadzība 
pēc šāda precizējuma izriet arī no Eiropas Savienības Tiesā patlaban izskatīšanā esošās lietas 
X ZR111 /12.
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Turklāt atzinuma sagatavotājs paredz ierobežot kavēšanās ilgumu uz perona vai manevrēšanas 
zonā līdz maksimāli divām stundām un noteikt, ka pasažieriem ir pamatotas tiesības uz 
maršruta maiņu jau tad, kad apritējušas trīs stundas. Vienlaikus atzinumā paredzēts, ka jau 
laikus ir jāsniedz 8. un 9. pantā noteiktie atbalsta pakalpojumi. 
Turklāt atzinuma autors uzskata, ka bezvainas kavēšanās un atcelšanas gadījumos gaisa 
pārvadātājam ir jāsedz izmitināšanas izmaksas līdz 150 EUR par katru viesnīcā pavadīto 
nakti, un par maksimāli trijām naktīm. Komisijas ierosinātā summa dažos gadījumos šķiet 
pārāk zema, jo īpaši ņemot vērā to, ka iespējama turpmākā lidojuma dēļ var būt nepieciešams 
pārnakšņot lidostas tuvumā. 

Atzinumā, atsaucoties uz Direktīvas 2013/11/ES 12. pantu, paredzēts, ka, lai nodrošinātu 
vienotus nosacījumus, noilguma termiņam principā ir jābūt diviem gadiem. Turklāt atzinumā 
pieprasīts noteikt gaisa pārvadātājiem pienākumu nepārprotami informēt par termiņiem.

Ārkārtēju apstākļu uzskaitījums I pielikumā
Atzinumā paredzēts mainīt par saistošiem uzskatāmo ārkārtējo apstākļu uzskaitījuma secību, 
sakārtojot tos atbilstoši to nozīmīgumam. Tiek ierobežots tehnisko problēmu spektrs, savukārt 
drošības risku jomā uzskaitījums ir paplašināts. Turklāt ir paredzēta diferencēta pieeja darba 
strīdiem, nošķirot apkalpojošo gaisa pārvadātāju no citiem gaisa pārvadātājiem un 
pamatpakalpojumu sniedzējiem. Ir paredzēts, ka ārkārtēji apstākļi iestājas tikai pēdējā 
minētajā gadījumā. 

Sūdzību iesniegšanas iespējas
No pasažieriem saņemtā informācija liecina, ka daudzos gadījumos pasažieru iesniegto 
pretenziju un sūdzību izskatīšana nenorisinās tā, kā vajadzētu. Bieži vien gaisa pārvadātāji 
vispirms cenšas pasažieru prasības noraidīt, dažkārt — minot nepatiesu pamatojumu. 
Attiecībā uz šādiem gadījumiem ir jāievieš sankcijas. 
Lai pasažieriem būtu vieglāk īstenot savas tiesības, vajadzētu pastāvēt arī likumīgām tiesībām 
saņemt izsmeļošu informāciju par lidojumu kavēšanās, atcelšanas un saraksta izmaiņu 
iemesliem. Citādi nebūs iespējams panākt pasažieru tiesību labāku īstenošanu. 

Regula (EK) Nr. 2027/97
Tā kā šis tiesību akts ir Eiropas Savienības regula, tajā kā norēķinu vienība ir jāizmanto EUR. 
Tādēļ atzinumā saprotamības labad paredzēts svītrot norēķinu vienību SDR. Tā aizstāta ar 
noapaļotām summām, kas pietuvinātas SDR uzrādīto summu pašreizējai vērtībai. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regula (EK) Nr. 261/2004 attiecas arī 
uz pasažieriem, kuri rezervējuši savu gaisa 
pārvadājumu kā daļu no kompleksa 
ceļojuma. Tomēr būtu skaidri jānosaka, ka 
pasažieri nedrīkst summēt attiecīgās 
tiesības, jo īpaši saskaņā ar šo regulu un 
Padomes 1990. gada 13. jūnija 
Direktīvu 90/314/EEK par kompleksiem 
ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un 
kompleksām ekskursijām. Pasažieriem 
būtu jābūt iespējai izvēlēties, saskaņā ar 
kuru no tiesību aktiem tie izvirza prasības, 
taču nevar būt tiesības summēt 
kompensāciju par to pašu problēmu, 
izmantojot abus tiesību aktus. Pasažieriem 
nebūtu jāraizējas par to, kā gaisa 
pārvadātāji un tūrisma operatori savā starpā 
sadala šādas prasības.

(6) Regula (EK) Nr. 261/2004 attiecas arī 
uz pasažieriem, kuri rezervējuši savu gaisa 
pārvadājumu kā daļu no kompleksa 
ceļojuma. Tomēr būtu skaidri jānosaka, ka 
pasažieri nedrīkst summēt attiecīgās 
tiesības, jo īpaši saskaņā ar šo regulu un 
Padomes 1990. gada 13. jūnija 
Direktīvu 90/314/EEK par kompleksiem 
ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un 
kompleksām ekskursijām, arī tādā 
gadījumā, ja principā pastāvētu iespēja 
atsevišķi vai vienlaikus pretendēt uz 
šādām tiesībām. Pasažieriem būtu jābūt 
iespējai izvēlēties, saskaņā ar kuru no 
tiesību aktiem tie izvirza prasības, taču 
nevar būt tiesības summēt kompensāciju 
par to pašu problēmu, izmantojot abus 
tiesību aktus. Pasažieriem nebūtu jāraizējas 
par to, kā gaisa pārvadātāji un tūrisma 
operatori savā starpā sadala šādas prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai uzlabotu aizsardzības līmeni, 
pasažieriem ar divvirzienu (atpakaļceļa) 
biļeti nedrīkstētu atteikt iekāpšanu 
atpakaļceļā tāpēc, ka tie nav izmantojuši 
turpceļa biļeti.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šāda iespēja principā nedrīkst pastāvēt, tādēļ tas minēts vienā no regulas pantiem. Visiem 
lidojumiem ir vienāds statuss — neatkarīgi no tā, vai runa ir par turpceļu vai atpakaļceļu un 
vai tie tikuši izmantoti. Tādēļ atsevišķs precizējums nav nepieciešams.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Būtu skaidri jānosaka, ka pasažieris,
kurš nevēlas izmantot daļu no sava 
brauciena, to var paziņot gaisa 
pārvadātājam jau pirms sarakstā norādītā 
izlidošanas laika, nevis tikai pēcāk, kad 
mērķis ir tikai pretendēt uz nodokļu 
atmaksu.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Ja ar pasažieri tiek panākta 
vienošanās par brauciena turpināšanu 
vēlākā brīdī, tad būtu pilnā apmērā 
jāatlīdzina izmaksas, kas saistītas ar 
ierašanos lidostā uz nenotikušo lidojumu 
un ar atpakaļceļu no lidostas. Minētajās 
izmaksās ietilpst maksa par pārvietošanos 
sabiedriskajā transportā, taksometrā un 
transportlīdzekļa novietošanas izmaksas 
lidostas stāvvietā.

Or. de

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulā (EK) Nr. 261/2004 būtu 
nepārprotami jāiekļauj tiesības uz 
kompensāciju pasažieriem, kas cieš ilgas 
aizkavēšanās dēļ, saskaņā ar Eiropas Tiesas 
spriedumu apvienotajās lietās C-402/07 un 
C-432/07 (Sturgeon). Tajā pašā laikā 
robežvērtības, par kurām ilgāka 
kavēšanās dod tiesības uz kompensāciju, 
ir jāpalielina, lai ņemtu vērā finansiālo 
ietekmi uz nozari un lai novērstu biežākas 
reisu atcelšanas kā tās sekas. Lai 
nodrošinātu, ka iedzīvotājiem, kas ceļo ES, 
būtu vienādi kompensācijas apstākļi, 
robežvērtībai būtu jābūt vienādai visiem 
ceļojumiem Savienībā, bet tai būtu jābūt 
atkarīgai no ceļojuma attāluma, braucot uz 
un no trešām valstīm, lai ņemtu vērā tos 
darbības apgrūtinājumus, ar ko saskaras 
gaisa pārvadātāji, kam jārisina kavēšanās 
problēmas attālās lidostās.

(11) Regulā (EK) Nr. 261/2004 būtu 
nepārprotami jāiekļauj tiesības uz 
kompensāciju pasažieriem, kas cieš ilgas 
aizkavēšanās dēļ, saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumu apvienotajās 
lietās C-402/07 un C-432/07 (Sturgeon). 
Lai ņemtu vērā finansiālo ietekmi uz nozari 
un lai novērstu biežākas reisu atcelšanas kā 
tās sekas, tiesības saņemt kompensāciju 
EUR 600 apmērā būtu jāparedz tikai, 
sākot no 3500 km. Lai nodrošinātu, ka 
iedzīvotājiem, kas ceļo ES, būtu vienādi 
kompensācijas nosacījumi, robežvērtībai 
būtu jābūt vienādai visiem ceļojumiem
Savienībā, bet tai būtu jābūt atkarīgai no 
ceļojuma attāluma, braucot uz un no trešām 
valstīm, lai ņemtu vērā tos darbības 
apgrūtinājumus, ar ko saskaras gaisa 
pārvadātāji, kam jārisina kavēšanās 
problēmas attālās lidostās.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai ņemtu vērā finansiālo ietekmi 
uz gaisa pārvadājumu nozari arī zemo 
cenu segmentā, būtu jāparedz iespēja 
izmaksāt kompensāciju par biļeti 
samaksātās kopējās cenas apmērā, taču 
nepārsniedzot šajā regulā noteiktās 
summas. Minētajā biļetes cenā būtu 
jāietilpst turpceļa un atpakaļceļa 
lidojumam, kā arī visām papildu 
izmaksām, piemēram, maksai par bagāžas 
pārvadāšanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dažu pasažieru tiesību, jo īpaši 
tiesību uz izmitināšanu, īstenošana 
izrādījās neproporcionāla gaisa 
pārvadātāju ieņēmumiem no konkrētiem 
maza mēroga pārvadājumiem. Tādēļ 
lidojumi, ko veic ar maziem gaisa kuģiem 
īsos attālumos, būtu jāatbrīvo no 
pienākuma apmaksāt izmitināšanu, lai 
gan pārvadātājam būtu jāpalīdz 
pasažierim atrast šādas izmitināšanas 
iespējas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Attiecīgajā pantā ir runa ne tikai par maziem gaisa kuģiem, bet arī par attālumiem, kas 
nepārsniedz 250 km. Situācijā, kad pasažieris nakts vidū paliek iestrēdzis kādā lidostā un 
viņam nav iespējas tūliņ vai citā veidā turpināt ceļu, pasažierim ir jānodrošina izmitināšana. 
Tā nav patērētāja vaina, ka lidojums izpildīts ar mazu lidmašīnu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Invalīdiem un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, un 
citām personām ar īpašām vajadzībām, 
piemēram, nepavadītiem bērniem, 
grūtniecēm un personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniska 
uzraudzība, var rasties grūtības nodrošināt 
izmitināšanu, ja rodas lidojumu traucējumi. 
Tāpēc jebkuri izmitināšanas tiesību 
ierobežojumi ārkārtēju apstākļu gadījumos 
vai reģionālu pārvadājumu gadījumos 

(18) Invalīdiem un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, un 
citām personām ar īpašām vajadzībām, 
piemēram, nepavadītiem bērniem, 
grūtniecēm un personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniska 
uzraudzība, var rasties grūtības nodrošināt 
izmitināšanu, ja rodas lidojumu traucējumi. 
Tāpēc jebkuri izmitināšanas tiesību 
ierobežojumi ārkārtēju apstākļu gadījumos 
vai reģionālu pārvadājumu gadījumos 



PA\1003180LV.doc 9/53 PE516.966v02-00

LV

nebūtu jāattiecina uz šīm pasažieru 
kategorijām.

principā nebūtu jāattiecina uz šīm 
pasažieru kategorijām.

Or. de

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pasažieriem vajadzētu būt ne tikai 
pareizi informētiem par savām tiesībām 
lidojuma traucējumu gadījumos, bet tiem 
būtu jābūt arī pienācīgi informētiem par 
pašu traucējumu iemeslu, tiklīdz šī 
informācija kļūst pieejama. Šī informācija 
jāsniedz arī gadījumā, ja pasažiera biļete 
iegādāta ar tāda starpnieka palīdzību, kas 
veic uzņēmējdarbību Savienībā.

(20) Pasažieriem vajadzētu būt ne tikai 
korekti informētiem par savām tiesībām 
lidojuma kavēšanās, atcelšanas, lidojumu 
traucējumu vai lidojumu saraksta izmaiņu 
gadījumos, bet arī pienācīgi informētiem 
par minēto notikumu iemeslu, tiklīdz šī 
informācija kļūst pieejama. Pasažieriem 
būtu jādod likumīgas tiesības saņemt šādu 
informāciju, paredzot arī sankciju 
piemērošanu. Šādas tiesības pastāv arī 
gadījumā, ja pasažiera biļete iegādāta ar 
tāda starpnieka palīdzību, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu pasažieru tiesību 
labāku ievērošanu, jābūt precīzi definētai 
valsts izpildiestāžu lomai un tā skaidri 
jānodala no atsevišķu pasažieru sūdzību 
izskatīšanas.

(21) Lai nodrošinātu pasažieru tiesību 
labāku ievērošanu, jābūt precīzāk definētai 
valsts izpildiestāžu lomai un tā skaidri 
jānodala no atsevišķu pasažieru sūdzību 
izskatīšanas. Turklāt būtu jāprecizē, ka 
Eiropas patērētāju interešu aizsardzības 
labad maksimālais izskatīšanas termiņš 
nedrīkst pārsniegt 90 dienas.
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Or. de

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pasažieriem būt jābūt pienācīgi 
informētiem par attiecīgo pieprasījuma un 
sūdzības iesniegšanas procedūru gaisa 
pārvadātājiem, un tiem būtu jāsaņem 
atbilde pieņemamā laikposmā. 
Pasažieriem vajadzētu arī būt iespējai 
sūdzēties par gaisa pārvadātājiem, 
izmantojot ārpustiesas pasākumus. Tomēr,
tā kā tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību ir vienas no pamattiesībām, kas 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 47. pantā, šiem pasākumiem 
nevajadzētu ne traucēt, ne kavēt pasažieru 
piekļuvi tiesām.

(22) Pasažieriem būtu jābūt pienācīgi 
informētiem par attiecīgajām pretenziju un 
sūdzību iesniegšanas procedūrām gaisa 
pārvadātājiem, un tiem būtu jāsaņem 
norādes par attiecīgajiem termiņiem, jo 
īpaši 16.a panta 2. punktā minētajiem 
termiņiem. Tiem būtu jāsaņem atbilde divu 
mēnešu laikā no brīža, kad pretenzija vai 
sūdzība sasniegusi adresātu. Pasažieriem 
vajadzētu arī būt iespējai sūdzēties par 
gaisa pārvadātājiem, izmantojot ārpustiesas 
pasākumus. Tā kā tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību ir vienas no 
pamattiesībām, kas atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, 
šiem pasākumiem nevajadzētu ne traucēt, 
ne kavēt pasažieru piekļuvi tiesām. Lai 
prasību izskatīšana gan tiesas, gan 
ārpustiesas kārtībā norisinātos vienkārši, 
ātri un lēti, jo īpaši būtu jānorāda uz 
tiešsaistes strīdu risināšanas procedūru, 
alternatīvas strīdu risināšanas procedūru, 
kā arī uz Eiropas procedūru maza apmēra 
prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Gaisa pārvadātājiem būtu 
jāpievienojas strīdu izšķiršanas sistēmām, 
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kā noteikts Direktīvā 2013/11/ES par 
strīdu alternatīvu izšķiršanu.

Or. de

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Lai garantētu vienotus nosacījumus, 
šajā regulā paredzētās pretenzijas un 
sūdzības būtu jāiesniedz divu gadu laikā 
no tiesību rašanās brīža, t.i., no dienas, 
kurā saskaņā ar rezervāciju bija paredzēta 
reisa izlidošana.

Or. de

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ņemot vērā īsos termiņus sūdzību 
iesniegšanai par nozaudētu, bojātu vai ar 
aizkavēšanos saņemtu bagāžu, gaisa 
pārvadātājiem būtu jādod pasažieriem 
iespēja iesniegt sūdzību, nodrošinot 
sūdzības veidlapas lidostā. Tai varētu arī 
būt vienota īpašuma pretenzijas ziņojuma 
(PIR) forma.

(31) Ņemot vērā īsos termiņus sūdzību 
iesniegšanai par nozaudētu, bojātu vai ar 
aizkavēšanos saņemtu bagāžu, gaisa 
pārvadātājiem būtu jādod pasažieriem 
iespēja iesniegt sūdzību, nodrošinot, ka 
lidostā ir pieejamas sūdzības veidlapas 
visās ES oficiālajās valodās. Veidlapai
varētu arī būt vienota īpašuma pretenzijas 
ziņojuma (PIR) forma.

Or. de
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Regulā (EK) Nr. 2027/97 noteiktie 
monetārie ierobežojumi noteikti būtu 
jāgroza, lai ņemtu vērā ekonomiskās 
norises, ko 2009. gadā pārskatījusi 
Starptautiskā civilās aviācijas 
organizācija (ICAO) saskaņā ar 
Monreālas konvencijas 24. panta 
2. punktu.

(33) Izmantojot īstenošanas aktus, būtu 
jāgroza Regulā (EK) Nr. 2027/97 noteiktie 
monetārie ierobežojumi, lai ņemtu vērā 
ekonomiskās norises.

Or. de

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„organizators” ir persona Padomes 
1990. gada 13. jūnija 
Direktīvas 90/314/EEK par kompleksiem 
ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un 
kompleksām ekskursijām 2. panta 
2. punkta nozīmē;

„organizators” ir persona, kas organizē 
kompleksus pakalpojumus un pārdod tos 
vai piedāvā tirdzniecībā tiešā veidā vai 
izmantojot starpnieku, un šādai darbībai 
nav gadījuma raksturs;

Or. de

Pamatojums

Lai teksts būtu saprotamāks un patērētājiem draudzīgāks, labāk neizmantot dažādas atsauces, 
un tā vietā skaidri izklāstīt šajā regulā visas atbilstošās definīcijas.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „sagatavošanās iekāpšanai” ir 
pasažiera reģistrācija lidojumam, ko veic 
vai nu pati aviosabiedrība vai uzņēmums, 
kurš piedāvā reģistrācijas pakalpojumus, 
vai arī pabeigta reģistrācija tiešsaistē;

Or. de

Pamatojums

Teksta angļu valodas redakcijā 3. panta 2. punktā ir minēts jēdziens „boarding” 
(„iekāpšana”), savukārt vācu valodā ir runa par „Abfertigung” („sagatavošanās 
iekāpšanai”). Tas ir maldinoši, ņemot vērā norādīto laiku — 45 minūtes (vai runa ir par 
pasažieru reģistrāciju vai par iekāpšanu lidmašīnā?).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 „persona ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām” ir jebkura persona, kā definēts 
Regulas (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu 
un personu ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa 
transportu, 2. panta a) punktā;

„invalīds” vai „persona ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām” ir jebkura persona, 
kuras pārvietošanās spējas, izmantojot 
transportlīdzekļus, ir ierobežotas kādas 
fiziskas (sensoriskas vai kustību, 
pastāvīgas vai īslaicīgas) invaliditātes, 
garīgas invaliditātes vai traucējumu vai 
jebkādu citu invaliditātes iemeslu vai 
vecuma dēļ un kuras stāvoklis prasa 
pienācīgu uzmanību un visiem 
pasažieriem pieejamo pakalpojumu 
pielāgošanu šīs personas vajadzībām;

Or. de

Pamatojums

Lai teksts būtu saprotamāks un patērētājiem draudzīgāks, labāk neizmantot dažādas atsauces, 
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un tā vietā skaidri izklāstīt šajā regulā visas atbilstošās definīcijas.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) „ārkārtēji apstākļi” ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt. 
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi ir 
tādi apstākļi, kā izklāstīts pielikumā;

m) „ārkārtēji apstākļi” ir apstākļi, kas pēc 
būtības vai izcelsmes nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības parastai
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt. 
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi 
cita starpā ir tādi apstākļi, kā izklāstīts 
pielikumā;

Or. de

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasažieriem ir apstiprināta rezervācija uz 
konkrēto lidojumu un, izņemot 5. pantā 
minētās atcelšanas un 6. pantā minētās 
saraksta maiņas gadījumā, tie ierodas uz 
iekāpšanu,

a) pasažieriem ir apstiprināta rezervācija uz 
konkrēto lidojumu un, izņemot 5. pantā 
minētās atcelšanas un 6. pantā minētās 
saraksta maiņas gadījumā, tie

Or. de

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kā paredzēts un laikā, ko iepriekš rakstiski 
(tostarp, izmantojot elektroniskos saziņas 
līdzekļus) noteicis gaisa pārvadātājs, 
organizators vai pilnvarots ceļojuma 
aģents,

kā paredzēts un laikā, ko iepriekš rakstiski 
(tostarp, izmantojot elektroniskos saziņas 
līdzekļus) noteicis gaisa pārvadātājs, 
organizators vai pilnvarots ceļojuma 
aģents, ir sagatavojušies iekāpšanai un 
saņēmuši iekāpšanas karti,

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kas [vācu valodā — tulk. piez.] ir domāts ar terminu „Abfertigung”. Izdarot šo 
grozījumu un ierosinot jaunu definīciju terminam „Abfertigung” („sagatavošanās 
iekāpšanai”), tiek precizēts, ka ar to nav domāts pats iekāpšanas process („boarding”).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ne vēlāk kā 45 minūtes pirms noteiktā 
izlidošanas laika; vai

ne vēlāk kā 45 minūtes pirms noteiktā 
izlidošanas laika ir sagatavojušies 
iekāpšanai un saņēmuši iekāpšanas karti;

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kas [vācu valodā — tulk. piez.] ir domāts ar terminu „Abfertigung”. Izdarot šo 
grozījumu un ierosinot jaunu definīciju terminam „Abfertigung” („sagatavošanās 
iekāpšanai”), tiek precizēts, ka ar to nav domāts pats iekāpšanas process („boarding”).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
3. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šī regula attiecas arī uz pasažieriem, ko 
pārvadā saskaņā ar kompleksā ceļojuma 
līgumiem, bet neietekmē pasažieru tiesības 
saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 90/314/EEK. Pasažieriem ir 
tiesības iesniegt prasības saskaņā ar šo 
regulu un saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 90/314/EEK, bet nevar attiecībā 
uz vieniem un tiem pašiem faktiem 
summēt tiesības saskaņā ar abiem tiesību 
aktiem, ja tiesības aizsargā tās pašas 
intereses vai to pašu mērķi. Šo regulu 
nepiemēro gadījumos, kad komplekso 
ceļojumu atceļ vai atliek citu iemeslu dēļ, 
nevis lidojuma atcelšanas vai kavēšanās 
dēļ.

6. Šī regula attiecas arī uz pasažieriem, ko 
pārvadā saskaņā ar kompleksā ceļojuma 
līgumiem, bet neietekmē pasažieru tiesības 
saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 90/314/EEK. Pasažieriem ir 
tiesības vienlaikus vai atsevišķi iesniegt 
prasības saskaņā ar šo regulu un saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 90/314/EEK, bet nevar 
attiecībā uz vieniem un tiem pašiem 
faktiem summēt tiesības saskaņā ar abiem 
tiesību aktiem, ja tiesības aizsargā tās pašas 
intereses vai to pašu mērķi. Šo regulu 
nepiemēro gadījumos, kad komplekso 
ceļojumu atceļ vai atliek citu iemeslu dēļ, 
nevis lidojuma atcelšanas vai kavēšanās 
dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. pants – 3.punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pasažieriem atsaka iekāpšanu pret to 
gribu, apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
nekavējoties izmaksā tiem kompensāciju 
atbilstīgi 7. pantam un sniedz tiem atbalstu 
atbilstīgi 8. pantam. Ja pasažieris izvēlas 
pēc iespējas drīzāku maršruta maiņu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un ja izlidošanas laiks ir 
vismaz divas stundas pēc sākotnējā 
izlidošanas laika, tad apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz atbalstu 
saskaņā ar 9. pantu.

3. Ja pasažieriem pret to gribu atsaka 
iekāpšanu turpceļa vai atpakaļceļa 
lidojumā, apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
iespējami drīz izmaksā tiem kompensāciju 
atbilstīgi 7. pantam un sniedz tiem atbalstu 
atbilstīgi 8. pantam. Ja šādi pasažieri
izvēlas pēc iespējas drīzāku maršruta 
maiņu saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, tad apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs viņiem sniedz atbalstu saskaņā 
ar 9. pantu.

Or. de
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Pamatojums

Situāciju nekādi nedrīkst ietekmēt tas, vai pasažieris ir izmantojis vai nav izmantojis turpceļa 
lidojumu. Turklāt nevar un nedrīkst pieļaut situāciju, ka pasažierim piedāvā padzerties tikai 
tad, ja lidojums kavējas ilgāk par divām stundām.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 
nolūkā nav maksājis papildu maksas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst atteikt iekāpšanu atpakaļbraucienā tādēļ, ka nav ticis izmantots turpceļa brauciens.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pasažieris vai starpnieks, kas rīkojas 
pasažiera vārdā, ziņo par pareizrakstības 
kļūdu viena vai vairāku vienā pārvadājuma 
līgumā iekļautu pasažieru vārdā/uzvārdā, 
kas var izraisīt iekāpšanas atteikumu, gaisa 
pārvadātājs to labo vismaz vienreiz līdz 
48 stundām pirms izlidošanas bez jebkādas 
papildu maksas pasažierim vai 
starpniekam, izņemot gadījumus, ja to 
nevar izdarīt valsts vai starptautisku tiesību 

5. Ja pasažieris vai starpnieks, kas rīkojas 
pasažiera vārdā, ziņo par pareizrakstības 
kļūdu, kas var izraisīt iekāpšanas 
atteikumu, viena vai vairāku vienā 
pārvadājuma līgumā iekļautu pasažieru 
vārdā/uzvārdā vai titulā, gaisa pārvadātājs 
to labo vismaz vienreiz līdz 48 stundām 
pirms izlidošanas bez jebkādas papildu 
maksas pasažierim vai starpniekam, 
izņemot gadījumus, ja to nevar izdarīt 
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aktu dēļ. valsts vai starptautisku tiesību aktu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) maršruta maiņas gadījumā, ja pamatoti 
paredzamais lidojuma izlidošanas laiks ir 
vismaz 2 stundas pēc atceltā lidojuma 
plānotās izlidošanas, apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs piedāvā 9. pantā noteikto 
aprūpi; un

b) maršruta maiņas gadījumā apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs piedāvā 9. pantā noteikto 
aprūpi; un

Or. de

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
5. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lidostās, kuru gada apgrozījums vismaz 
trīs gadus pēc kārtas nav bijis mazāks par 
trim miljoniem pasažieru, lidostas 
administrācija nodrošina, ka lidostas un 
lidostas lietotāju, jo īpaši gaisa pārvadātāju 
un lidlauka pakalpojumu sniedzēju, darbība 
tiek koordinēta pienācīgā ārkārtas rīcības 
plānā, ņemot vērā iespējamās daudzu 
lidojumu atcelšanas un/vai kavēšanās 
situācijas, kas izraisa ievērojama skaita 
pasažieru iestrēgšanu lidostā, tostarp 
gadījumos, kas saistīti ar aviosabiedrības 
maksātnespēju vai darbības licences 

5. ES lidostās, kuru gada apgrozījums 
vismaz trīs gadus pēc kārtas nav bijis 
mazāks par trim miljoniem pasažieru, 
lidostas administrācija nodrošina, ka 
lidostas un lidostas lietotāju, jo īpaši gaisa 
pārvadātāju un lidlauka pakalpojumu 
sniedzēju, darbība tiek koordinēta 
pienācīgā ārkārtas rīcības plānā, ņemot 
vērā iespējamās daudzu lidojumu 
atcelšanas un/vai kavēšanās situācijas, kas 
var izraisīt ievērojama skaita pasažieru 
iestrēgšanu lidostā, tostarp gadījumos, kas 
saistīti ar aviosabiedrības maksātnespēju 
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atsaukšanu. Tiek izveidots ārkārtas rīcības 
plāns, lai iestrēgušajiem pasažieriem 
nodrošinātu atbilstošu informāciju un
atbalstu. Lidostas administrācija paziņo 
ārkārtas rīcības plānu un visus tā 
grozījumus valsts izpildiestādei, kas 
izraudzīta saskaņā ar 16. pantu. Lidostās, 
kurās pasažieru skaits ir zem minētās 
robežvērtības, lidostas administrācija veic 
visus pamatotos pasākumus, lai šādās 
situācijās koordinētu lidostas lietotāju 
rīcību un atbalstītu un informētu 
iestrēgušos pasažierus.

vai darbības licences atsaukšanu.  Tiek 
izveidots ārkārtas rīcības plāns, lai 
iestrēgušajiem pasažieriem nodrošinātu 
atbilstošu informāciju un atbalstu. Lidostas 
administrācija paziņo ārkārtas rīcības plānu 
un visus tā grozījumus valsts izpildiestādei, 
kas izraudzīta saskaņā ar 16. pantu. 
Lidostās, kurās pasažieru skaits ir zem 
minētās robežvērtības, lidostas 
administrācija veic visus pamatotos 
pasākumus, lai šādās situācijās koordinētu 
lidostas lietotāju rīcību un atbalstītu un 
informētu iestrēgušos pasažierus.

Or. de

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja kavēšanās ir vismaz divas stundas, —
atbalsts, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā;

i) atbalsts, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā;

Or. de

Pamatojums

Nevar uzskatīt par pareizu risinājumu to, ka pasažierim jāgaida divas stundas, līdz viņam 
piedāvā glāzi ūdens.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts



PE516.966v02-00 20/53 PA\1003180LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ja kavēšanās ir vismaz piecas stundas 
un ietver vienu vai vairākas naktis, —
atbalsts, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā; un

ii) ja kavēšanās ir vismaz trīs stundas, —
atbalsts, kas paredzēts 8. panta 1. punktā.

Or. de

Pamatojums

Apakšpunkti ii) un iii) būtu jāsakārto apgrieztā secībā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja lidojums kavējas vismaz piecas
stundas, — atbalsts, kas paredzēts 8. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

iii) ja lidojums kavējas vismaz trīs stundas 
un kavēšanās ietver vienu vai vairākas 
naktis — atbalsts, kas paredzēts 9. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un 
c) apakšpunktā; un

Or. de

Pamatojums

Apakšpunkti ii) un iii) būtu jāsakārto apgrieztā secībā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 

a) trīs stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
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braucieniem Kopienā un braucieniem 
uz/no trešām valstīm 3500 km attālumā vai 
mazāk;

braucieniem Eiropas Savienībā, tostarp 
uz/no dalībvalstu aizjūras teritorijām, un 
braucieniem uz/no trešām valstīm 3500 km 
attālumā vai mazāk;

Or. de

Pamatojums

Nosakot maksimālo kavēšanās ilgumu, būtu jāvadās pēc pastāvošās jurisdikcijas. Turklāt šis 
noteikums būtu jāpiemēro arī attiecībā uz ES aizjūras teritorijām.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) deviņas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm no
3500 km līdz 6000 km attālumā;

b) piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm vairāk 
nekā 3500 km attālumā;

Or. de

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) divpadsmit stundas vai vairāk pēc 
sarakstā norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm 
6000 km attālumā vai vairāk.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Dalījumam vajadzētu būt ne vairāk kā divās kategorijās.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktu piemēro arī, ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir grozījis 
sarakstā norādīto izlidošanas un ielidošanas 
laiku, radot kavējumu salīdzinājumā ar 
sākotnējo sarakstā norādīto ielidošanas 
laiku, izņemot, ja pasažieris tika informēts 
par saraksta maiņu vairāk nekā piecpadsmit 
dienas pirms sākotnēji norādītā izlidošanas 
laika.

3. Šā panta 2. punktu piemēro arī tad, ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir grozījis 
sarakstā norādīto izlidošanas un ielidošanas 
laiku, mainot to uz vēlāku vai agrāku
laiku salīdzinājumā ar sākotnējo sarakstā 
norādīto ielidošanas laiku, izņemot, ja 
pasažieris tika informēts par saraksta 
maiņu vairāk nekā piecpadsmit dienas 
pirms sākotnēji norādītā izlidošanas laika.

Or. de

Pamatojums

Arī lidojuma pārcelšana uz agrāku laiku ir nozīmīgs apstāklis, jo, ja šādas izmaiņas netiek 
savlaicīgi paziņotas, pastāv risks lidojumu nokavēt.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākums maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var pierādīt, ka 
kavēšanos vai izmaiņas sarakstā ir 
izraisījuši ārkārtēji apstākļi un ka no 
kavēšanās vai izmaiņām sarakstā nevarētu 
izvairīties pat tad, ja veiktu visus 
iespējamos pasākumus. Uz šādiem 

4. Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākums maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var sniegt rakstisku 
pierādījumu, ka kavēšanos vai izmaiņas 
sarakstā ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi un 
ka no kavēšanās vai izmaiņām sarakstā 
nevarētu izvairīties pat tad, ja veiktu visus 
iespējamos pasākumus. Uz šādiem 
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ārkārtējiem apstākļiem var pamatoties tikai 
tad, ja tie skar konkrēto lidojumu vai 
iepriekšējo lidojumu, kurā ekspluatē vienu 
un to pašu gaisa kuģi.

ārkārtējiem apstākļiem var pamatoties tikai 
tad, ja tie skar konkrēto lidojumu vai 
iepriekšējo lidojumu, kurš izpildīts ar to 
pašu gaisa kuģi. Pasažierim ir tiesības 
saņemt pietiekamu informāciju par 
šādiem ārkārtējiem apstākļiem, un par 
minēto tiesību neievērošanu tiek 
piemērotas sankcijas.

Or. de

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli piecas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā.

5. Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli divas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā.

Or. de

Pamatojums

Nav saprotams, kādēļ pasažieriem būtu jāpaliek lidmašīnā piecas stundas, ja viņi var gaidīt 
arī lidostas tranzīta zonā.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad nākamo savienoto lidojumu 
apkalpojošais Kopienas gaisa pārvadātājs 
pasažierim piedāvā:

1. Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās, atcelšanas
vai saraksta maiņas dēļ, tad nākamo 
savienoto lidojumu apkalpojošais Kopienas 
gaisa pārvadātājs pasažierim piedāvā:

Or. de

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atbalstu, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā, ja 
pasažiera gaidīšanas laiks līdz 
savienotajam lidojumam pagarinās 
vismaz par divām stundām;

i) atbalstu, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā;

Or. de

Pamatojums

Nevar uzskatīt par pareizu risinājumu to, ka pasažierim jāgaida divas stundas, līdz viņam
piedāvā glāzi ūdens.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
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Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja alternatīvā lidojuma sarakstā 
norādītais izlidošanas laiks vai cita 
transporta izbraukšanas laiks saskaņā ar 
8. pantu ir vismaz 5 stundas pēc nokavētā 
lidojuma sarakstā norādītā izlidošanas laika 
un kavēšanās ietver vienu vai vairākas 
naktis, —atbalstu, kas noteikts 9. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā.

iii) ja sarakstā norādītais alternatīvā 
lidojuma izlidošanas laiks vai cita saskaņā 
ar 8. pantu piedāvātā transporta 
izbraukšanas laiks ir vismaz trīs stundas
pēc nokavētā lidojuma sarakstā norādītā 
izlidošanas laika un kavēšanās ietver vienu 
vai vairākas naktis, — atbalstu, kas 
noteikts 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
un c) apakšpunktā.

Or. de

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās 
dēļ, pasažierim ir tiesības uz kompensāciju, 
ko izmaksā attiecīgā iepriekšējā savienotā 
lidojuma apkalpojošais gaisa pārvadātājs
saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Šajā nolūkā 
kavējumu aprēķina, atsaucoties uz sarakstā 
norādīto ielidošanas laiku galamērķī.

2. Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās, 
atcelšanas vai sarakstā ieviestu izmaiņu
dēļ, pasažierim ir tiesības saņemt
kompensāciju no Kopienas gaisa
pārvadātāja, kurš apkalpojis minēto 
iepriekšējo lidojumu, saskaņā ar 6. panta 
2. punktu. Šajā nolūkā kavējumu aprēķina, 
atsaucoties uz sarakstā norādīto ielidošanas 
laiku galamērķī.

Or. de

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
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Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar 
šādu:
„Ja ir izdarīta atsauce uz šo pantu, 
pasažieris saņem kompensāciju kopējās 
par biļeti samaksātās summas apmērā, 
taču nepārsniedzot turpmāk minētos 
ierobežojumus:”

Or. de

Pamatojums

Lēto aviosabiedrību gadījumā šīs summas ir nesamērīgas. Izmaksāt kompensāciju 250 eiro 
apmērā par biļeti, kura maksājusi tikai 49 eiro, nebūtu ekonomiski. Tāpēc tiesības uz 
kompensāciju būtu jāierobežo, nosakot, ka kompensācijas apmērs atbilst biļetes cenai, un 
vienlaikus norādot kompensācijas maksimālo pieļaujamo apmēru.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punktā vārdu "lidojumiem"
aizstāj ar "braucieniem".

(a) panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
„a) EUR 250 par visiem braucieniem 
Eiropas Savienības teritorijā, ieskaitot 
aizjūras teritorijas, un par braucieniem 
uz/no trešām valstīm attālumā, kas 
nepārsniedz 3500 km;”

Or. de

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 1. punkta b) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„b) EUR 600 par visiem braucieniem 
uz/no trešām valstīm attālumā, kas 
pārsniedz 3500 km.”

Or. de

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) panta 1. punkta c) apakšpunktu 
svītro.

Or. de

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

,2. Ja pasažieris saskaņā ar 8. panta 
1. punkta b) apakšpunktu ir izvēlējies 
turpināt savu ceļojumu, tad tiesības uz 
kompensāciju ceļojuma līdz galamērķim 
laikā var rasties tikai vienreiz, pat ja 
mainītajā maršrutā notiek jauna atcelšana 
vai tiek nokavēta pārsēšanās.

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)



PE516.966v02-00 28/53 PA\1003180LV.doc

LV

Or. de

Pamatojums

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Gaisa pārvadātājs drīkst panākt 
brīvprātīgu vienošanos ar pasažieri par 
1. punktā minēto kompensācijas noteikumu 
aizstāšanu, ja šī vienošanās ir apstiprināta 
ar pasažiera parakstītu dokumentu, kurā 
pasažierim atgādina tā tiesības uz 
kompensāciju saskaņā ar šo regulu.

5. Gaisa pārvadātājs drīkst panākt 
brīvprātīgu vienošanos ar pasažieri par 
1. punktā minēto kompensācijas noteikumu 
aizstāšanu, ja šī vienošanās ir apstiprināta 
ar pasažiera parakstītu dokumentu, kurā 
pasažierim atgādina tā tiesības uz 
kompensāciju saskaņā ar šo regulu. Šādu 
vienošanos var noslēgt tikai pēc tam, kad 
ir iestājušies apstākļi, kas pamato tiesības 
uz kompensāciju.

Or. de

Pamatojums

Pretējā gadījumā pastāvētu iespēja likt pasažieriem parakstīt šādu dokumentu jau iepriekš, 
lidojuma rezervācijas brīdī.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) septiņu dienu laikā pēc pasažiera 
pieprasījuma ar tādiem līdzekļiem, ko 
paredz 7. panta 3. punktā, atlīdzina 
lidojuma cenu par to brauciena daļu vai 
daļām, kas nav veiktas, un par jau veikto 

a) septiņu dienu laikā pēc pasažiera 
pieprasījuma ar tādiem līdzekļiem, ko 
paredz 7. panta 3. punktā, atlīdzina 
lidojuma cenu par to brauciena daļu vai 
daļām, kas nav veiktas, un par jau veikto 
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daļu vai daļām, ja lidojumam vairs nav 
jēgas pasažiera sākotnējā ceļojuma plāna 
kontekstā, kā arī, vajadzības gadījumā,

daļu vai daļām, ja lidojumam vairs nav 
jēgas pasažiera sākotnējā ceļojuma plāna 
kontekstā, kā arī, ja pasažieris to vēlas,

Or. de

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo 
izlidošanas vietu pēc iespējas agrāk;

atbildīgais gaisa pārvadātājs piedāvā 
atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo 
izlidošanas vietu pēc iespējas agrāk;

Or. de

Pamatojums

Šāds atpakaļceļa lidojums ir jānoorganizē atbildīgajam gaisa pārvadātājam — to darīt nav 
pasažiera uzdevums.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pasažieris izvēlas iespēju, kas minēta 
1. punkta b) apakšpunktā, tad tam, 
ievērojot pieejamību, ir tiesības uz 
maršruta maiņu, izmantojot citu gaisa 
pārvadātāju vai citu transporta veidu, ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs nespēj 
pārvadāt pasažieri, izmantojot savus 
pakalpojumus, un laika ziņā nogādāt 
galamērķī 12 stundu laikā pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika. Neskarot 

5. Ja pasažieris izvēlas iespēju, kas minēta 
1. punkta b) apakšpunktā, tad tam, 
ievērojot pieejamību, ir tiesības uz 
maršruta maiņu, izmantojot citu gaisa 
pārvadātāju vai citu transporta veidu, ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs nespēj 
pārvadāt pasažieri, izmantojot savus 
pakalpojumus, un laika ziņā nogādāt 
galamērķī triju stundu laikā pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika. Neskarot 
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Regulas (EK) Nr. 1008/2008 22. panta 
1. punktu, cits gaisa pārvadātājs vai citu 
transporta veidu ekspluatants nedrīkst 
iekasēt no sākotnējā pārvadātāja maksu, 
kas pārsniedz vidējo cenu, kādu ir 
maksājuši viņa paša pasažieri par 
līdzvērtīgiem pakalpojumiem pēdējo trīs 
mēnešu laikā.

Regulas (EK) Nr. 1008/2008 22. panta 
1. punktu, cits gaisa pārvadātājs vai citu 
transporta veidu ekspluatants nedrīkst 
iekasēt no sākotnējā pārvadātāja maksu, 
kas pārsniedz vidējo cenu, kādu ir 
maksājuši viņa paša pasažieri par 
līdzvērtīgiem pakalpojumiem pēdējo trīs 
mēnešu laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
„2. Turklāt pasažieriem piedāvā bez 
maksas veikt divus telefona zvanus vai 
nosūtīt telefaksa ziņas vai arī 
elektroniskās vēstules.”

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pārstrādāta 9. panta 2. punkta sākotnējā — nepārskatītā — redakcija, 
kurā vēl bija minēti teleksi. Taču šī tehnoloģija mūsdienās ir novecojusi un līdz ar to vairs 
nav aktuāla.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 

4. Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
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saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 100 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un līdz trīs naktīm. Ja apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc trim naktīm
nodrošina pasažieriem informāciju par 
pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu nodrošinātās izmitināšanas 
izmaksu kopējo summu līdz EUR 150 par 
katru viesnīcā pavadīto nakti katram 
pasažierim un līdz trīs naktīm. Ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs izvēlas 
piemērot šo ierobežojumu, tas tomēr pēc 
divām naktīm nodrošina pasažieriem 
informāciju par pieejamām izmitināšanas 
iespējām papildus nepārtrauktajam 
informēšanas pienākumam, kas norādīts 
14. pantā.

Or. de

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pienākumu piedāvāt izmitināšanu 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu 
nepiemēro, ja attiecīgā lidojuma attālums 
ir 250 km vai mazāks un to plānots 
apkalpot ar gaisa kuģi, kura maksimālā 
ietilpība ir 80 vai mazāk sēdvietu, izņemot, 
ja lidojums ir savienotais lidojums. Ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs izvēlas 
piemērot šo atbrīvojumu, tam tomēr 
jāsniedz pasažieriem informācija par 
pieejamām izmitināšanas iespējām.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav saprotams, kādēļ šeit kā kritērijs izmantots attālums un lidmašīnas lielums. Pasažieris 
nevar ietekmēt to, cik liela būs lidmašīna. Arī īss lidojums var beigties nakts vidū. Pasažierim 
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tādēļ nebūtu jāpārnakšņo uz soliņa.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pasažieris izvēlas saņemt 
atmaksājumu saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, kamēr tas atrodas 
izlidošanas lidostā, vai izvēlas mainīt 
brauciena maršrutu uz vēlāku datumu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, pasažierim vairs nav 
tiesību attiecībā uz aprūpi saskaņā ar 
9. panta 1. punktu saistībā ar attiecīgo 
lidojumu.”

6. Ja pasažieris izvēlas saņemt 
atmaksājumu saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu vai izvēlas mainīt 
brauciena maršrutu uz vēlāku datumu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, pasažierim vairs nav 
tiesību saņemt aprūpi saskaņā ar 9. panta 
1. punktu saistībā ar attiecīgo lidojumu. Ja 
pasažierim, pamatojoties uz šāda lēmuma 
pieņemšanu, ir radušās izmaksas saistībā 
ar nokļūšanu lidostā un atpakaļceļu no 
lidostas, un pasažieris to var pierādīt, tad 
pasažierim pilnā apmērā atlīdzina minētās 
izmaksas, kas saistītas ar ierašanos uz 
neizmantoto lidojumu.

Or. de

Pamatojums

Minētajās izmaksās ietilpst brauciens uz lidostu un no lidostas ar autobusu, dzelzceļa 
transportu vai taksometru, kā arī maksa par transportlīdzekļa novietošanu lidostas stāvvietā, 
jo šīs izmaksas var pierādīt.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 7. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Gaisa pārvadātājs var pārtraukt vai 
atcelt aprūpes sniegšanu tikai tad, ja 
aprūpes piedāvāšana un sniegšana 
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nepārprotami aizkavētu izlidošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apkalpojošais gaisa pārvadātājs nedrīkst 
piemērot ierobežojumus, kas izklāstīti 
9. panta 4. punktā un 9. panta 5. punktā, ja 
pasažieris ir persona ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām vai persona, kas viņu 
pavada, nepavadīts bērns, grūtniece vai 
persona, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ar nosacījumu, ka 
gaisa pārvadātājs vai tā aģents, vai 
ceļojuma organizētājs ir saņēmuši 
paziņojumu par to īpašajām vajadzībām 
attiecībā uz palīdzību vismaz 48 stundas 
pirms lidojuma paredzētā izlidošanas 
laika.  Uzskatāms, ka šāda paziņošana 
attiecas uz visu braucienu un 
atpakaļbraucienu, ja par abiem 
braucieniem ir līgums ar to pašu gaisa 
pārvadātāju.

3. Apkalpojošais gaisa pārvadātājs nedrīkst 
piemērot ierobežojumus, kas izklāstīti 
9. panta 4. un 5. punktā, ja pasažieris ir 
persona ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām vai persona, kas viņu pavada, 
nepavadīts bērns, grūtniece vai persona, 
kam nepieciešama īpaša medicīniskā 
palīdzība.

Or. de

Pamatojums

Tam, vai saņemts paziņojums, nevajadzētu piešķirt nekādu nozīmi, jo minētajām personu 
kategorijām vienmēr būtu jāpiemēro īpaša aizsardzība.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 261/2004
12. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 12. panta 2. punktu groza šādi:
„Šīs regulas piemērošana neskar 
pasažiera tiesības saņemt turpmāku 
kompensāciju. Saskaņā ar šo regulu 
piešķirtu kompensāciju nedrīkst atskaitīt 
no šādas turpmākas kompensācijas.”

Or. de

Pamatojums

Sākotnējam noteikumam bija dažādas interpretācijas iespējas — tas ir jānovērš. Patlaban 
Eiropas Savienības Tiesā norisinās tiesvedība šādā lietā (X ZR/111/12).

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs izmaksā 
kompensāciju vai izpilda citas saistības, 
kas izriet no šīs regulas noteikumiem, 
nevienu šīs regulas noteikumu vai valsts 
tiesību aktu nevar interpretēt kā tādus, kas 
ierobežo tiesības pieprasīt kompensāciju 
par zaudējumiem, kas radušies saskaņā ar 
šo regulu, no ikvienas trešās personas, kas 
veicinājusi tādu notikumu attīstību, kuras 
rezultātā jāizmaksā kompensācijas vai 
rodas citas saistības.

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs izmaksā 
kompensāciju vai izpilda citas saistības, 
kas izriet no šīs regulas noteikumiem, 
nevienu šīs regulas noteikumu vai valsts 
tiesību aktu, vai līguma nosacījumu nevar 
interpretēt kā tādus, kas ierobežo gaisa 
pārvadātāja tiesības saņemt kompensāciju 
par zaudējumiem, kas radušies saskaņā ar 
šo regulu, no ikvienas trešās personas, kas 
veicinājusi tādu notikumu attīstību, kuras 
rezultātā jāizmaksā kompensācijas vai 
rodas citas saistības.

Or. de

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
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Regula (EK) Nr. 261/2004
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apkalpojošais gaisa pārvadātājs, kas 
atsaka iekāpšanu vai atceļ lidojumu, 
katram skartajam pasažierim izsniedz 
rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti 
noteikumi par kompensāciju un atbalstu 
saskaņā ar šo regulu, tostarp informācija 
par varbūtējiem ierobežojumiem saskaņā ar 
9. panta 4. punktu un 9. panta 5. punktu. 
Tas arī sniedz līdzvērtīgu paziņojumu 
visiem pasažieriem, kuru lidojumi 
aizkavējas vai notikušas izmaiņas sarakstā 
vismaz par divām stundām. To kompetento 
sūdzību izskatīšanas iestāžu 
kontaktinformāciju, kas noteiktas saskaņā 
ar 16.a pantu, pasažieriem sniedz arī 
rakstiski.

2. Apkalpojošais gaisa pārvadātājs, kas 
atsaka iekāpšanu vai atceļ lidojumu, 
katram skartajam pasažierim nekavējoties 
izsniedz rakstveida paziņojumu, kurā 
izklāstīti noteikumi par kompensāciju un 
atbalstu saskaņā ar šo regulu, tostarp 
informācija par varbūtējiem 
ierobežojumiem saskaņā ar 9. panta 
4. punktu un 9. panta 5. punktu, kā arī 
nepārprotamu norādi uz 16.a panta 
2. punktā noteikto termiņu pretenziju un 
sūdzību iesniegšanai. Tas arī sniedz 
līdzvērtīgu paziņojumu visiem 
pasažieriem, kuru lidojumi aizkavējas vai 
notikušas izmaiņas sarakstā vismaz par 
divām stundām. Pasažieriem rakstveidā 
sniedz arī kompetento sūdzību izskatīšanas 
iestāžu, kas izraudzītas saskaņā ar 
16.a pantu, un valstu izpildiestāžu 
kontaktinformāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izlidošanas atcelšanas vai kavēšanās 
gadījumā apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
pasažierus informē par situāciju pēc 
iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 30 minūtes pēc sarakstā norādītā 
izlidošanas laika un par paredzēto 
izlidošanas laiku — tiklīdz šī informācija ir 
pieejama, ja gaisa pārvadātājs ir saņēmis 
pasažiera kontaktinformāciju saskaņā ar 

5. Izlidošanas atcelšanas vai kavēšanās 
gadījumā apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
pasažierus informē par situāciju pēc 
iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 30 minūtes pirms sarakstā 
norādītā izlidošanas laika, un par paredzēto 
izlidošanas laiku, tiklīdz šī informācija ir 
pieejama.
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6. un 7. punktu, ja biļete iegādāta, 
izmantojot starpnieku.

Or. de

Pamatojums

Ja pasažieri tiek informēti tikai tad, kad apritējušas 30 minūtes pēc sarakstā norādītā 
izlidošanas laika, tas nozīmē, ka viņi jau stundu neziņā pavadījuši pie izejas (iekāpšanas 
laiks). Informācija jāsniedz agrāk. Turklāt informācija pasažieriem jāsniedz uz vietas, nevis 
izmantojot kontaktinformāciju. Ne visi pasažieri izlasa saņemto informāciju — to darīt nav 
viņu pienākums. Turklāt daži pasažieri, iespējams, jau būs izslēguši savus mobilos telefonus 
— ņemot vērā, ka īstenībā tajā brīdī jau būtu jāsākas iekāpšanai lidmašīnā.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pasažieris biļeti nav iegādājies tieši no 
apkalpojošā gaisa pārvadātāja, bet 
izmantojot starpnieku, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, tad šis 
starpnieks sniedz pasažiera 
kontaktinformāciju gaisa pārvadātājam, ar 
nosacījumu, ka pasažieris ir devis precīzi 
formulētu un rakstisku atļauju. Šo atļauju 
var dot tikai pēc brīvas izvēles. Gaisa 
pārvadātājs var izmantot šādu 
kontaktinformāciju tikai nolūkā izpildīt ar 
šo pantu uzlikto pienākumu sniegt 
informāciju un nevis tirgvedības nolūkā un 
dzēš kontaktinformāciju ne vēlāk kā 
72 stundas pēc tam, kad pārvadājuma 
līgums izpildīts. Šo datu apstrādi, piekļuvi 
tiem un to glabāšanu veic saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

6. Ja pasažieris biļeti nav iegādājies tieši no 
apkalpojošā gaisa pārvadātāja, bet 
izmantojot starpnieku, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, tad šis 
starpnieks sniedz pasažiera 
kontaktinformāciju gaisa pārvadātājam, ar 
nosacījumu, ka pasažieris ir devis precīzi 
formulētu un rakstisku atļauju. Šo atļauju 
var dot tikai pēc brīvas izvēles. Gaisa 
pārvadātājs var izmantot šādu 
kontaktinformāciju tikai nolūkā izpildīt 
šajā regulā uzlikto pienākumu sniegt 
informāciju un nevis tirgvedības nolūkā un 
dzēš kontaktinformāciju ne vēlāk kā 
7 dienas pēc tam, kad pārvadājuma līgums 
izpildīts. Šo datu apstrādi, piekļuvi tiem un 
to glabāšanu veic saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Or. de
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Veicot rezervāciju, gaisa pārvadātāji 
sniedz informāciju pasažieriem par to 
prasību un sūdzību izskatīšanas procesu 
saistībā ar to tiesībām, kas noteiktas šajā 
regulā, un attiecīgo kontaktinformāciju, kur 
pasažieri var iesniegt prasības un sūdzības 
izskatīšanai, tostarp izmantojot 
elektroniskos sakaru līdzekļus. Gaisa 
pārvadātājs informē pasažierus arī par 
iestādi vai iestādēm, kas ir kompetentas 
izskatīt pasažieru sūdzības.

1. Rezervācijas gaitā gaisa pārvadātāji 
sniedz informāciju pasažieriem par to 
pretenziju un sūdzību izskatīšanas procesu 
saistībā ar to tiesībām, kas noteiktas šajā 
regulā, un attiecīgo kontaktinformāciju, kur 
pasažieri var iesniegt pretenzijas un 
sūdzības izskatīšanai, tostarp izmantojot
elektroniskos sakaru līdzekļus. Gaisa 
pārvadātājs informē pasažierus arī par 
iestādi vai iestādēm, kas ir kompetentas 
izskatīt pasažieru sūdzības, kā arī par 
16.a panta 2. punktā noteikto termiņu 
pretenziju un sūdzību iesniegšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām 
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz trīs 
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā. 
Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 

2. Ja pasažieris vēlas iesniegt gaisa 
pārvadātājam pretenziju vai sūdzību 
saistībā ar šajā regulā noteiktajām
tiesībām, viņš to iesniedz rakstveidā vai 
izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus 
trīs mēnešu laikā no dienas, kurā saskaņā 
ar rezervāciju bija jānotiek izlidošanai. 
Septiņu dienu laikā no pretenzijas vai 
sūdzības saņemšanas gaisa pārvadātājs 
pasažierim apstiprina tās saņemšanu. Divu 
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atbildi. mēnešu laikā no pretenzijas vai sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
sniedz pilnīgu atbildi.

Or. de

Pamatojums

Te sūdzības tiek jauktas ar pretenzijām/tiesībām. Oficiālu sūdzību saskaņā ar 4. punktu sniedz 
tikai tad, kad pasažieris vēršas pie attiecīgi izraudzītās iestādes, lai iesniegtu sūdzību par 
gaisa pārvadātāja sniegto atbildi.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Civiltiesiskajai prasībai iestājas 
noilgums, ja šī prasība nav celta tiesā 
2 gadu laikā pēc tās rašanās. Dalībvalstis 
nodrošina, ka pusēm, kas strīda 
izšķiršanai izmanto valstu izpildiestāžu 
procedūras vai strīdu alternatīvas 
risināšanas procedūras 2013. gada 
21. maija Direktīvas 2013/11/ES izpratnē, 
kuru iznākumam nav saistošs raksturs, 
pēc tam netiek liegts, pamatojoties uz 
noilguma termiņa iestāšanos minēto 
procedūru laikā, attiecībā uz minēto 
strīdu uzsākt tiesvedību tiesā. Minētais 
neskar noteikumus par noilgumu, kas 
iekļauti starptautiskos nolīgumos, kuros 
dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus un vienkāršotu situāciju patērētājiem, šajā ziņā ir 
jāpiemēro vienoti noteikumi. Punkta saturs pilnībā atbilst nesen pieņemtajai direktīvai par 
strīdu alternatīvu izšķiršanu.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar attiecīgajiem ES un valsts 
tiesību aktiem katra dalībvalsts izraugās 
valsts iestādi vai iestādes, kas atbild par 
strīdu atrisināšanu ārpustiesas kārtībā starp 
gaisa pārvadātājiem un pasažieriem 
saistībā ar tiesībām, uz ko attiecas šī 
regula.

3. Saskaņā ar attiecīgajiem ES un valsts 
tiesību aktiem katra dalībvalsts izraugās 
valsts iestādi vai iestādes, kas atbild par 
strīdu atrisināšanu ārpustiesas kārtībā starp 
gaisa pārvadātājiem un pasažieriem 
(pretenzijas) saistībā ar tiesībām, uz ko 
attiecas šī regula.

Or. de

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas atbildīgā iestāde apstiprina 
sūdzības saņemšanu un nosūta kopiju 
attiecīgajai valsts izpildiestādei. Galīgās 
atbildes sniegšanas laiks nevar būt ilgāks 
par trīs mēnešiem no sūdzības saņemšanas 
dienas. Galīgās atbildes kopija jāiesniedz 
arī valsts izpildiestādei.

5. Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas atbildīgā iestāde apstiprina 
sūdzības saņemšanu un nosūta kopiju 
attiecīgajai valsts izpildiestādei. Galīgās 
atbildes sniegšanas termiņš nekādā 
gadījumā nedrīkst būt ilgāks par 
90 kalendāra dienām no sūdzības 
saņemšanas dienas. Galīgās atbildes kopija 
jāiesniedz arī valsts izpildiestādei.

Or. de

Pamatojums

Šāda redakcija pilnībā atbilstu Direktīvai 2013/11/ES par strīdu alternatīvu izšķiršanu.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Neatkarīgi no minētajām valstu 
izpildiestādēm pasažierim saglabājas 
tiesības celt civilprasību tiesā.

Or. de

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija izskata 
gadījumus, kad šīs regulas noteikumus 
piemēro un izpilda atšķirīgi, jo īpaši 
attiecībā uz ārkārtēju apstākļu 
interpretāciju, un precizē šīs regulas 
noteikumus, lai veicinātu vienotu pieeju. 
Šajā nolūkā Komisija var pieņemt 
ieteikumu pēc apspriešanās ar 16.c pantā 
minēto komiteju.

4. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija izskata 
gadījumus, kad šīs regulas noteikumus 
piemēro un izpilda atšķirīgi, jo īpaši 
attiecībā uz ārkārtēju apstākļu 
interpretāciju, un precizē šīs regulas 
noteikumus, pieņemot deleģētu aktu par 
atbilstošu papildinājumu izdarīšanu 
I pielikumā, lai veicinātu vienotu pieeju. 
Šajā nolūkā Komisija var pieņemt 
ieteikumu pēc apspriešanās ar 16.c pantā 
minēto komiteju.

Or. de

Pamatojums

Šeit izmantojamā procedūra ir deleģēto aktu pieņemšana. Pielikumā iekļautais uzskaitījums 
tāpat jau nav pilnīgs. Patērētāju/pasažieru izjustās sekas ir ievērojamas.
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas gaisa pārvadātājs nodrošina 
lidostā sūdzības veidlapas, kas ļauj 
pasažieriem nekavējoties iesniegt šādu 
sūdzību par to bojāto vai ar novēlošanos 
saņemto bagāžu. Šādu sūdzības veidlapu, 
kas var būt arī īpašuma pretenzijas 
ziņojuma (PIR) formā, gaisa pārvadātājs 
lidostā pieņem kā sūdzību atbilstīgi 
Monreālas konvencijas 31. panta 
2. punktam. Šī iespēja neskar pasažieru 
tiesības Monreālas konvencijā noteiktajā 
termiņā iesniegt sūdzību, izmantojot citus 
līdzekļus.

2. Kopienas gaisa pārvadātājs nodrošina 
lidostā sūdzības veidlapas, kas pieejamas 
visās ES oficiālajās valodās un ļauj 
pasažieriem nekavējoties iesniegt šādu 
sūdzību par to bojāto vai ar novēlošanos 
saņemto bagāžu. Šādu sūdzības veidlapu, 
kas var būt arī īpašuma pretenzijas 
ziņojuma (PIR) formā, gaisa pārvadātājs 
lidostā pieņem kā sūdzību atbilstīgi 
Monreālas konvencijas 31. panta 
2. punktam. Šī iespēja neskar pasažieru 
tiesības Monreālas konvencijā noteiktajā 
termiņā iesniegt sūdzību, izmantojot citus 
līdzekļus.

Or. de

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punkta noteikumus, nāves 
gadījumā avanss nav mazāks par euro 
izteiktiem SDR 18 096 par vienu pasažieri. 
Ar deleģēto aktu saskaņā ar 6.c pantu 
Komisija ir pilnvarota pielāgot šo summu, 
ņemot vērā Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas lēmumu saskaņā ar 
Monreālas konvencijas 24. panta 2. punktu. 
Visas minētās summas korekcijas groza arī 
attiecīgo pielikumā norādīto summu.

2. Neskarot 1. punkta noteikumus, nāves 
gadījumā avanss nav mazāks par 
EUR 20 000 par vienu pasažieri. Ar 
deleģēto aktu saskaņā ar 6.c pantu 
Komisija ir pilnvarota koriģēt šo summu, 
ņemot vērā Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas lēmumu saskaņā ar 
Monreālas konvencijas 24. panta 2. punktu. 
Koriģējot minēto summu, groza arī 
attiecīgo pielikumā norādīto summu.
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Or. de

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

1. Visās šajās regulās minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, 
ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

6.c pantam būs jāattiecas uz abām regulām — Regulu (EK) Nr. 261/2004 UN Regulu (EK) 
Nr. 2027/97.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai gan gaisa pārvadātājiem ir pilna 
komerciālā brīvība veidot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt bagāžu, 
tie rezervēšanas laikā un pie reģistrācijas 
galdiem (tostarp pašapkalpošanās 
reģistrācijas iekārtām) skaidri norāda 
maksimālo bagāžas apjomu, kādu ir atļauts 
ienest salonā un nodot reģistrētā bagāžā 
katrā lidojumā, kas iekļauts pasažiera 
rezervācijā, tostarp visus vienību skaita 
ierobežojumus, kas tiek piemēroti 
noteiktajam maksimālajam bagāžas 
apjomam. Ja gaisa pārvadātājs nosaka 
papildu maksu par bagāžas pārvadāšanu, 

1. Lai gan gaisa pārvadātājiem ir pilna 
komerciālā brīvība veidot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt bagāžu, 
tiem ikviena rezervācijas procesa sākumā 
un pie reģistrācijas galdiem (tostarp 
pašapkalpošanās reģistrācijas iekārtām) 
skaidri jānorāda maksimālais bagāžas 
apjoms, kādu ir atļauts ienest salonā un 
nodot reģistrētā bagāžā katrā lidojumā, kas 
iekļauts pasažiera rezervācijā, tostarp visus 
vienību skaita ierobežojumus, kas tiek 
piemēroti noteiktajam maksimālajam 
bagāžas apjomam. Ja gaisa pārvadātājs 
nosaka papildu maksu par bagāžas 
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sīku informāciju par šādu maksu skaidri 
norāda rezervācijas laikā un pēc 
pieprasījuma — lidostā.

pārvadāšanu, sīka informācija par šādu 
maksu skaidri jānorāda ikviena
rezervācijas procesa sākumā un pēc 
pieprasījuma — lidostā. Informācija par 
papildu maksu jāsniedz skaidri un 
pārredzami, un ir jābūt iespējai to 
samaksāt tā pašа rezervācijas procesа 
gaitā neatkarīgi no veida, kādā tiek veikta 
rezervācija. Minētais pienākums attiecas 
arī uz tirgus dalībniekiem, kuri piedāvā 
lidojumus aviosabiedrību vārdā. Papildu 
maksa ietilpst kopējā biļetes cenā.

Or. de

Pamatojums

Šajā pantā ir vēlreiz uzsvērts ar Regulu (EK) 1008/2008 ieviestais pienākums pārredzami 
norādīt cenu rezervācijas procesa sākumā. Turklāt šis pienākums jāattiecina uz visiem tirgus 
dalībniekiem, piemēram, arī ceļojumu birojiem, interneta ceļojumu portāliem vai 
starpniekiem.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027 /97
6.d. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vienas rokas bagāžas vienības izmēri 
ir vismaz 55 cm x 40 cm x 20 cm, un tās 
atļautais svars ir vismaz 6 kg.

Or. de

Pamatojums

Minētās vērtības atbilst mazākajām vērtībām, kādas patlaban ir noteikuši gaisa pārvadātāji. 
Paredzot šādas minimālās vērtības, mērķis ir nepieļaut iespēju nākotnē ieviest papildu maksu 
par minimāla lieluma rokas bagāžu.
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Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja rokas bagāžu pirms iekāpšanas 
gaisa kuģī vai pirms gaisa kuģa 
pacelšanās pārvieto uz gaisa kuģa 
bagāžas nodalījumu, minēto rokas bagāžu 
pasažierim izsniedz brīdī, kad pasažieris 
izkāpj no gaisa kuģa.

Or. de

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas gaisa pārvadātājs atļauj
pasažierim pārvadāt mūzikas instrumentu 
gaisa kuģa pasažieru salonā saskaņā ar 
piemērojamiem drošības noteikumiem un 
attiecīgā gaisa kuģa tehniskajām 
specifikācijām un ierobežojumiem. 
Mūzikas instrumentus pieņem 
pārvadāšanai gaisa kuģa salonā ar 
nosacījumu, ka šādus instrumentus var 
droši novietot piemērotā bagāžas 
nodalījumā salonā vai zem attiecīgā 
pasažiera sēdekļa. Gaisa pārvadātājs var 
noteikt, ka mūzikas instruments ir daļa no 
pasažiera atļautā rokas bagāžas apjoma un 
to nevar pārvadāt papildus šim apjomam.

1. Kopienas gaisa pārvadātājs var atļaut
pasažierim pārvadāt mūzikas instrumentu 
gaisa kuģa pasažieru salonā saskaņā ar 
piemērojamiem drošības noteikumiem un 
attiecīgā gaisa kuģa tehniskajām 
specifikācijām un ierobežojumiem. 
Mūzikas instrumentus pieņem 
pārvadāšanai gaisa kuģa salonā ar 
nosacījumu, ka šādus instrumentus var 
droši novietot piemērotā bagāžas 
nodalījumā salonā vai zem attiecīgā 
pasažiera sēdekļa. Gaisa pārvadātājs var 
noteikt, ka mūzikas instruments ir daļa no 
pasažiera atļautā rokas bagāžas apjoma un 
to nevar pārvadāt papildus šim apjomam.

Or. de
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Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja mūzikas instruments ir pārāk liels, lai 
to varētu droši novietot piemērotā bagāžas 
nodalījumā salonā vai zem attiecīgā 
pasažiera sēdekļa, aviosabiedrība var 
pieprasīt maksu par otro biļeti, ja šādu 
mūzikas instrumentu pārvadā kā rokas 
bagāžu otrā sēdeklī. Ja tiek nopirkta otra 
sēdvieta, gaisa pārvadātājam jādara viss 
iespējamais, lai pasažierim un attiecīgajam 
mūzikas instrumentam iedalītu vietas kopā. 
Ja iespējams un ja to pieprasa, mūzikas 
instrumentus pārvadā gaisa kuģa apsildāmā 
bagāžas nodalījumā, ievērojot attiecīgos 
drošības noteikumus, vietas ierobežojumus
un attiecīgā gaisa kuģa tehnisko 
specifikāciju. Gaisa pārvadātājs skaidri 
norāda noteikumus un nosacījumus, uz 
kuriem pamatojoties mūzikas instrumenti 
tiks transportēti, un piemērojamās maksas.

2. Ja mūzikas instruments ir pārāk liels, lai 
to varētu droši novietot piemērotā bagāžas 
nodalījumā salonā vai zem attiecīgā 
pasažiera sēdekļa, aviosabiedrība var 
pieprasīt iegādāties otro biļeti, kurai 
nepiemēro attiecīgos lidostu nodokļus, ja 
šādu mūzikas instrumentu pārvadā kā rokas 
bagāžu otrā sēdeklī. Ja tiek nopirkta otra 
sēdvieta, gaisa pārvadātājam jādara viss 
iespējamais, lai pasažierim un attiecīgajam 
mūzikas instrumentam iedalītu vietas kopā. 
Ja iespējams un ja to pieprasa, mūzikas 
instrumentus pārvadā gaisa kuģa apsildāmā 
bagāžas nodalījumā, ievērojot attiecīgos 
drošības noteikumus, vietas ierobežojumus 
un attiecīgā gaisa kuģa tehnisko 
specifikāciju. Gaisa pārvadātāji šādiem 
instrumentiem piestiprina īpašas etiķetes, 
tā nodrošinot, ka ar instrumentiem 
apietas ar pienācīgu rūpību. Gaisa 
pārvadātājs skaidri norāda noteikumus un 
nosacījumus, uz kuriem pamatojoties 
mūzikas instrumenti tiks transportēti, un 
piemērojamās maksas.

Or. de

Pamatojums

Ja instrumenta pārvadāšanas nolūkā jāiegādājas vēl viena sēdvieta, tad tā jāatbrīvo no 
piemērojamiem nodokļiem, jebkurā gadījumā vismaz no lidostu nodokļiem.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa



PE516.966v02-00 46/53 PA\1003180LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro visiem 
lidojumiem un braucieniem, kuru 
rezervācijā norādītais 
izlidošanas/izbraukšanas laiks ir minētajā 
dienā no plkst. 00.00.

Or. de

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šādus apstākļus uzskata par ārkārtējiem: 1. Šādus apstākļus vienmēr un saistoši 
uzskata par ārkārtējiem:

Or. de

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – apakšpunktu secība

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii.
i.
iv.
ii.
v.
vi.
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vii.

Or. de

Pamatojums

Šajā uzskaitījumā apakšpunktiem jābūt sakārtotiem tā, lai to secība atbilstu attiecīgo iemeslu 
nozīmīgumam.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii. tehniskas problēmas, kas nav saistītas ar 
gaisa kuģa normālu darbību, piemēram, 
defektu atklāšana attiecīgā lidojuma laikā, 
un kas neļauj normāli turpināt 
ekspluatāciju, vai slēpts ražošanas defekts, 
ko atklāj ražotājs vai kompetentā iestāde 
un kas skar lidojuma drošību;

ii. tehniskas problēmas, kas nav saistītas ar 
gaisa kuģa normālu darbību, piemēram, 
defektu atklāšana attiecīgā lidojuma laikā, 
un kas neļauj normāli turpināt 
ekspluatāciju, un slēpts ražošanas defekts, 
ko atklāj ražotājs vai kompetentā iestāde 
un kas skar lidojuma drošību;

Or. de

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii. risks drošībai, sabotāža vai terorisms, 
kas padara neiespējamu drošu lidojuma 
norisi;

iii. karš, politiski nemieri un sadursmes, 
risks drošībai, sabotāža vai terorisms, kas 
padara neiespējamu drošu lidojuma norisi;

Or. de
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv. veselības risks, kas apdraud dzīvību, 
vai ārkārtas medicīniskā palīdzība, kuras 
dēļ jāpārtrauc vai jānovirza attiecīgais 
reiss;

iv. veselības risks vai ārkārtas medicīniskā 
palīdzība, kuras dēļ jāpārtrauc vai 
jānovirza attiecīgais reiss;

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kuram būs jāizvērtē, vai attiecīgais veselības risks apdraud dzīvību.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii. darba strīdi apkalpojošā gaisa 
pārvadātāja vai būtisku pakalpojumu 
sniedzēju, piemēram, lidostu un 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, 
uzņēmumos.

vii. darba strīdi būtisku pakalpojumu 
sniedzēju, piemēram, lidostu un 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, 
uzņēmumos.

Or. de

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – iiia apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia. darba strīdi apkalpojošā gaisa 
pārvadātāja uzņēmumos;

Or. de

Pamatojums

Darba strīdus apkalpojošā gaisa pārvadātāja uzņēmumos ir iespējams kontrolēt un novērst, 
tādēļ tie nevar būt attaisnojošs apstāklis. Savādāk ir, ja darba strīdi norisinās citos 
uzņēmumos.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i. tehniskas problēmas, kas saistītas ar 
gaisa kuģa normālu darbību, piemēram, 
problēmas, kas atklātas kārtējās apkopes 
vai gaisa kuģa pirmslidojuma pārbaudes 
laikā vai kas radušās tādēļ, ka nav pareizi 
veiktas šādas tehniskās apkopes vai 
pirmslidojuma pārbaudes;

i. tehniskas problēmas, kas saistītas ar 
gaisa kuģa normālu darbību, piemēram, 
problēmas, kas būtu jāatklāj kārtējās 
apkopes vai gaisa kuģa pirmslidojuma 
pārbaudes laikā vai kas radušās tādēļ, ka 
nav pareizi veiktas šādas tehniskās apkopes 
vai pirmslidojuma pārbaudes;

Or. de

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 2027/97
2. pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nav finansiālu ierobežojumu atbildībai par 
pasažiera ievainojumu vai nāvi, ko 
izraisījis nelaimes gadījums gaisa kuģī vai 
jebkuras iekāpšanas un izkāpšanas darbības 

Nav finansiālu ierobežojumu atbildībai par 
pasažiera ievainojumu vai nāvi, ko 
izraisījis nelaimes gadījums gaisa kuģī vai 
jebkuras iekāpšanas un izkāpšanas darbības 
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laikā. Par kaitējumiem līdz SDR 113 100 
(aptuvena summa vietējā valūtā)
pārvadātājs nevar izslēgt savu atbildību vai 
ierobežot to. Virs minētās summas gaisa 
pārvadātājs nav atbildīgs, ja viņš pierāda, 
ka nav pieļāvis nolaidību vai citādi vainīgs 
vai ka kaitējums radies vienīgi trešās 
personas nolaidības vai citas vainas dēļ.

laikā. Par kaitējumiem līdz EUR 130 000
gaisa pārvadātājs nevar izslēgt savu 
atbildību vai ierobežot to. Virs minētās 
summas gaisa pārvadātājs nav atbildīgs, ja 
viņš pierāda, ka nav pieļāvis nolaidību vai 
citādi vainīgs vai ka kaitējums radies 
vienīgi trešās personas nolaidības vai citas 
vainas dēļ.

Or. de

Pamatojums

Šī ir Eiropas Savienības regula. Šeit kā norēķinu vienība nav obligāti jāizmanto SDR. 
Patērētājiem vissaprotamākais variants būtu noapaļotas eiro izteiktas summas. Summas 
apmēru var koriģēt, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 3. daļa
Regula (EK) Nr. 2027/97
2. pielikums – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris iet bojā vai gūst 
ievainojumus, gaisa pārvadātājam 15 dienu 
laikā no tās personas noteikšanas, kura ir 
tiesīga saņemt kompensāciju, ir jāizmaksā 
avanss, lai segtu tūlītējas ekonomiskas 
vajadzības. Nāves gadījumā šis avanss 
nedrīkst būt mazāks par SDR 18 096 
(aptuvena summa vietējā valūtā).

Ja pasažieris iet bojā vai gūst 
ievainojumus, gaisa pārvadātājam 15 dienu 
laikā no tās personas noteikšanas, kura ir 
tiesīga saņemt kompensāciju, ir jāizmaksā 
avanss, lai segtu tūlītējas ekonomiskas 
vajadzības. Nāves gadījumā šis avanss 
nedrīkst būt mazāks par EUR 21 000.

Or. de

Pamatojums

Šī ir Eiropas Savienības regula. Šeit kā norēķinu vienība nav obligāti jāizmanto SDR. 
Patērētājiem vissaprotamākais variants būtu noapaļotas eiro izteiktas summas. Summas 
apmēru var koriģēt, pieņemot deleģētos aktus.
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Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 4. daļa
Regula (EK) Nr. 2027/97
2. pielikums – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasažieru aizkavēšanas gadījumā gaisa 
pārvadātājs atbild par zaudējumiem, ja vien 
nav veicis visus piemērotos pasākumus, lai 
zaudējumus novērstu, vai šādus pasākumus 
nav bijis iespējams veikt. Atbildība par 
pasažieru aizkavēšanu nepārsniedz 
SDR 4694 (aptuvena summa vietējā 
valūtā).

Pasažieru aizkavēšanas gadījumā gaisa 
pārvadātājs atbild par zaudējumiem, ja vien 
nav veicis visus piemērotos pasākumus, lai 
zaudējumus novērstu, vai šādus pasākumus 
nav bijis iespējams veikt. Atbildība par 
pasažieru aizkavēšanu nepārsniedz 
EUR 5200.

Or. de

Pamatojums

Šī ir Eiropas Savienības regula. Šeit kā norēķinu vienība nav obligāti jāizmanto SDR. 
Patērētājiem vissaprotamākais variants būtu noapaļotas eiro izteiktas summas. Summas 
apmēru var koriģēt, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 5. daļa
Regula (EK) Nr. 2027/97
2. pielikums – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bagāžas nozaudēšanas, bojājuma vai 
aizkavēšanās gadījumā gaisa pārvadātājs ir 
atbildīgs par zaudējumiem līdz SDR 1113 
(aptuvena summa vietējā valūtā), un 
kompensācijas ierobežojumu piemēro 
vienam pasažierim un nevis par katru 
reģistrētās bagāžas vienību, ja vien starp 
gaisa pārvadātāju un pasažieri nav 
vienošanās par augstāku robežvērtību, 
izmantojot īpašu interešu deklarāciju. Par 
bojātu vai nozaudētu bagāžu gaisa 
pārvadātājs nav atbildīgs, ja bojājumu vai 

Bagāžu uzskata par nozaudētu, apritot 
15 dienām. Bagāžas nozaudēšanas, 
bojājuma vai aizkavēšanās gadījumā gaisa 
pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem 
līdz EUR 1300, un kompensācijas 
ierobežojumu piemēro vienam pasažierim 
un nevis par katru reģistrētās bagāžas 
vienību, ja vien starp gaisa pārvadātāju un 
pasažieri nav vienošanās par augstāku 
robežvērtību, izmantojot īpašu interešu 
deklarāciju. Par bojātu vai nozaudētu 
bagāžu gaisa pārvadātājs nav atbildīgs, ja 



PE516.966v02-00 52/53 PA\1003180LV.doc

LV

nozaudēšanu ir izraisījusi bagāžas kvalitāte 
vai defekts. Par bagāžas aizkavēšanos gaisa 
pārvadātājs nav atbildīgs, ja tas ir veicis 
visus pamatotos pasākumus, lai novērstu 
kaitējumu, kas izriet no bagāžas 
aizkavēšanās, vai ja šādus pasākumus nav 
bijis iespējams veikt. Par rokas bagāžu, 
tostarp personīgām lietām, aviosabiedrība 
ir atbildīga tikai tad, ja kaitējums rodas tās 
vainas dēļ.

bojājumu vai nozaudēšanu ir izraisījusi 
bagāžas kvalitāte vai defekts. Par bagāžas 
aizkavēšanos gaisa pārvadātājs nav 
atbildīgs, ja tas ir veicis visus pamatotos 
pasākumus, lai novērstu kaitējumu, kas 
izriet no bagāžas aizkavēšanās, vai ja šādus 
pasākumus nav bijis iespējams veikt. Par 
rokas bagāžu, tostarp personīgām lietām, 
aviosabiedrība ir atbildīga tikai tad, ja 
kaitējums rodas tās vainas dēļ.

Or. de

Pamatojums

Šī ir Eiropas Savienības regula. Šeit kā norēķinu vienība nav obligāti jāizmanto SDR. 
Patērētājiem vissaprotamākais variants būtu noapaļotas eiro izteiktas summas. Summas 
apmēru var koriģēt, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 6. daļa
Regula (EK) Nr. 2027/97
2. pielikums – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasažieris var gūt labumu no augstākas 
atbildības robežvērtības, ne vēlāk kā pie 
reģistrācijas iesniedzot īpašu deklarāciju un 
samaksājot papildu maksu, ja tāda tiek 
prasīta. Šādu papildu maksu pamatā ir 
tarifi, kas ir saistīti ar papildu izmaksām 
par attiecīgās bagāžas transportēšanu un 
apdrošināšanu un pārsniedz atbildības 
ierobežojumu SDR 1131 apjomā. Tarifus 
pēc pieprasījuma dara pieejamus 
pasažieriem. Pasažieriem-invalīdiem un 
pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām sistemātiski piedāvā bezmaksas 
iespēju iesniegt īpašu interešu deklarāciju 
attiecībā uz viņu pārvietošanās 
palīglīdzekļu pārvadāšanu.

Pasažieris var gūt labumu no augstākas
atbildības robežvērtības, ne vēlāk kā pie 
reģistrācijas iesniedzot īpašu deklarāciju un 
samaksājot papildu maksu, ja tāda tiek 
prasīta. Šādu papildu maksu pamatā ir 
tarifi, kas ir saistīti ar papildu izmaksām 
par attiecīgās bagāžas transportēšanu un 
apdrošināšanu un pārsniedz atbildības 
ierobežojumu EUR 1150 apjomā. Tarifus 
pēc pieprasījuma dara pieejamus 
pasažieriem. Pasažieriem-invalīdiem un 
pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām sistemātiski piedāvā bezmaksas 
iespēju iesniegt īpašu interešu deklarāciju 
attiecībā uz viņu pārvietošanās 
palīglīdzekļu pārvadāšanu.

Or. de
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Pamatojums

Šī ir Eiropas Savienības regula. Šeit kā norēķinu vienība nav obligāti jāizmanto SDR. 
Patērētājiem vissaprotamākais variants būtu noapaļotas eiro izteiktas summas. Summas 
apmēru var koriģēt, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 7. daļa
Regula (EK) Nr. 2027/97
2. pielikums – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja bagāža ir bojāta, aizkavējas, ir pazaudēta 
vai iznīcināta, pasažierim jebkurā gadījumā 
iespējami drīz ir jāiesniedz gaisa 
pārvadātājam rakstiska sūdzība. Sūdzības 
iesniegšanas termiņš ir 7 dienas, ja bagāža 
ir bojāta, un 21 diena, ja tā tika aizkavēta, 
abos gadījumos skaitot no dienas, kad 
bagāža tika nodota pasažiera rīcībā. Lai bez 
grūtībām iekļautos šajos termiņos, gaisa 
pārvadātājs piedāvā pasažieriem iespēju 
aizpildīt sūdzības veidlapu lidostā. Šāda 
sūdzību veidlapa, kura var būt arī īpašuma 
pretenzijas ziņojuma (PIR) formā, gaisa 
pārvadātājam lidostā jāpieņem kā sūdzība.

Ja bagāža ir bojāta, aizkavējas, ir pazaudēta 
vai iznīcināta, pasažierim jebkurā gadījumā 
iespējami drīz ir jāiesniedz gaisa 
pārvadātājam rakstiska sūdzība. Sūdzības 
iesniegšanas termiņš ir 10 dienas, ja 
bagāža ir bojāta, un viens mēnesis, ja tā 
tika aizkavēta, abos gadījumos skaitot no 
dienas, kad bagāža tika nodota pasažiera 
rīcībā. Lai bez grūtībām iekļautos šajos 
termiņos, gaisa pārvadātājs piedāvā 
pasažieriem iespēju aizpildīt sūdzības 
veidlapu lidostā. Šāda sūdzību veidlapa, 
kura var būt arī īpašuma pretenzijas 
ziņojuma (PIR) formā, gaisa pārvadātājam 
lidostā jādara pieejama visās ES 
oficiālajās valodās un jāpieņem kā 
sūdzība.

Or. de


