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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1684/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Florian 
Bosse, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar 
iekāpšanas atteikumu vai lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, lai 
padarītu stingrākus tās noteikumus 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina, ka Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un 
lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, ir jāizdara grozījumi nolūkā padarīt tās noteikumus 
stingrākus. Viņš vēlētos, lai tiktu atmaksāta pilna biļetes cena par vienu stundu ilgu 
kavēšanos. Viņš arī uzskata, ka aviokompāniju pienākums būtu maksāt 100 euro piemaksu, ja 
kompensācija tiek izmaksāta pēc vairāk nekā 30 dienām vai tad, ja tiek iesniegta prasība tiesā. 
Tādējādi aviokompānijas retāk pieļaus situācijas, kad lieta ir jāizskata tiesā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisija 2013. gada 13. martā pieņēma priekšlikumu par grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem 
sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulā (EK) 
Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa 
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pārvadājumus1. Priekšlikums atrodams Komisijas tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-
air-revision_en.htm.

Priekšlikuma 6.a pantā noteikts, ka nokavētas pārsēšanās gadījumā „kavējumu aprēķina, 
atsaucoties uz sarakstā norādīto ielidošanas laiku galamērķī”, tātad jāņem vērā kavējums visa 
brauciena laikā. 

Attiecībā uz kompensācijas piesaistīšanu biļetes cenai Komisija ir rūpīgi izvērtējusi šādu 
politikas iespēju un uzskata, ka saistībā ar kompensācijas apmēra noteikšanu procentos no 
biļetes cenas pastāv ne tikai daži juridiski apsvērumi, bet arī daži praktiski šķēršļi.

Saskaņā ar ES Tiesu Monreālas konvencijā paredzēta individualizēta kaitējuma atlīdzināšana 
ceļotājiem, izskatot katru gadījumu atsevišķi atkarībā no pasažiera konkrētās situācijas, 
savukārt Regulā (EK) Nr. 261/2004 noteiktas standartizētas tiesības, kas piemērojamas visiem 
pasažieriem neatkarīgi no viņu konkrētās situācijas. Rodas jautājums, vai kompensāciju, kas 
izteikta procentos no biļetes cenas, nevarētu interpretēt kā individualizētu kompensāciju, 
ņemot vērā pasažiera konkrēto situāciju, un līdz ar to uzskatīt, ka tā nav saderīga ar 
konvenciju.

Saistībā ar praktisko piemērošanu šāds pasākums radītu grūtības attiecībā uz lidojumiem, kas 
tiek pārdoti kā daļa no komplekta: šādos gadījumos nav skaidrs, kāda ir biļetes cena, jo cenā 
ietilpst lidojumi, izmitināšana un, iespējams, citi pakalpojumi. 

Projekta 5. panta 3. punktā un 6. panta 4. punktā jau ir noteikts, ka iepriekšējā lidojuma gaisa 
kuģa aizkavēšanās gadījumā iepriekšējais lidojums ir jāietekmē kādam notikumam. 

Attiecībā uz priekšlikumu maksāt pasažieriem 100 euro piemaksu, ja kompensācija netiek 
izmaksāta 30 dienu laikā, šādu iespēju kavē vairāki apsvērumi. 

Tiesību uz kompensāciju mērķis saskaņā ar spēkā esošo Regulu par gaisa transporta pasažieru 
tiesībām ir standartizētā un tūlītējā kārtībā kompensēt neērtības, ko gaisa transporta 
pasažieriem rada kavēšanās vai iekāpšanas atteikums. Tādēļ regulas mērķis ir aizsargāt 
pasažierus pret neērtībām, kuras raksturīgas ceļošanai, un tās nav saistītas ar vēlāku 
kompensācijas izmaksu. 

Turklāt gaisa pārvadātājs var tikt atbrīvots no kompensācijas maksāšanas, ja tas pierāda, ka 
lidojuma atcelšana vai kavēšanās notika ārkārtēju apstākļu dēļ, no kuriem nebija iespējams 
izvairīties, pat ja tikuši veikti visi iespējami pasākumi, vai iekāpšanas atteikuma gadījumā, ja 
tas pierāda, ka atteikums pārvest pasažieri bija saprātīgi pamatots. Turklāt aviosabiedrību 
sodīšana par pasažieru tiesību neievērošana ir dalībvalstu iecelto izpildiestāžu pienākums. 
Valstu izpildiestādes labāk spēs novērtēt, vai aviosabiedrībai ir jāizmaksā kompensācija, un 
objektīvi izskatīt visus pierādījumus. 

Turklāt šāda papildu kompensācija, kuras mērķis nav kompensēt neērtības, kas saistītas ar 
braucienu, nebūtu saderīga ar Monreālas konvenciju. Konvencijas 29. pantā paredzēts, ka 
„sodoša, pamācoša vai jebkura cita nekompensējoša atlīdzība par zaudējumiem nav 
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panākama”. Balstoties uz minēto, šādas kompensācijas mērķis būtu sodīt aviosabiedrības 
rīcību, izvērtējot sūdzību, nevis kompensēt kaitējumu, kas pasažierim radies brauciena laikā. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka ar ierosināto pasākumu paketi ir nodrošināts taisnīgs līdzsvars starp 
pasažieru tiesībām un šo tiesību finansiālajām izmaksām. Šo priekšlikumu pašreiz apspriež 
likumdevēji, proti, Eiropas Parlaments un Ministru padome.


