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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1196/2012, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Helena 
Carvalho, par zemo cenu aviokompāniju iespējami maldinošajām reklāmām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa sagatavot Eiropas tiesību aktus, ar ko aviokompānijām, jo 
īpaši zemo cenu aviokompānijām, tiktu liegts reklamēt tādas biļešu cenas, kas neatbilst 
galīgajai cenai. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka biļešu iegādes procesā cena pieaug un 
pamatcena nekad nesaglabājas, jo tai tiek pievienotas obligātās maksas. Papildu maksa tiek 
piemērota par kredītkartes vai PayPal norēķinu sistēmas izmantošanu. Klientiem netiek 
piedāvāta iespēja izmantot bezmaksas norēķinu mehānismu, tāpēc gan šī summa, gan 
obligātās maksas ir jāiekļauj reklamētajā cenā. Nesen šāda veida aviokompānijas reklamētā 
cena lidojumam no Lisabonas uz Parīzi un atpakaļ bija EUR 165, taču beigās biļete izmaksāja 
EUR 194,5, cenā iekļaujot tikai tādas maksas, no kurām klients nevar izvairīties, t. i., 
neskaitot apdrošināšanas un bagāžas maksu papildus rokas bagāžai. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka ir jāaizsargā tiešsaistes klientu intereses, lai viņi varētu salīdzināt biļešu cenas, 
neveicot iegādes procedūru līdz tās pēdējam posmam, un tādējādi viņi tiktu informēti par 
obligātajām maksām, ko piemēro zemo cenu aviokompānijas. Tas ļautu klientiem šīs cenas 
salīdzināt ar tām, ko piedāvā citas aviokompānijas, kuru reklamētajās cenās jau ir iekļautas 
visas maksas, tostarp maksa par kredītkartes izmantošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī
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Lūgumrakstā ir vērsta uzmanība uz aviosabiedrību biļešu rezervēšanas un reklamēšanas 
politikas iespējamo pārredzamības trūkumu. Komisijas dienesti ierosina, lai lūgumraksta 
iesniedzēja iepazīstas ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

ES iedzīvotājus aizsargā pieci svarīgi ES tiesību akti, kas kalpoja par pamatu šā lūgumraksta 
izskatīšanai:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par 
kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā1 (Gaisa 
pārvadājumu pakalpojumu regula);

b) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas 
uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem2 (Negodīgas 
komercprakses direktīva);

c) Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos3 (Direktīva par negodīgiem līguma noteikumiem);

d) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/EK par 
patērētāju tiesībām4 (Patērētāju tiesību direktīva);

e) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par 
maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (Maksājumu pakalpojumu direktīva). 

a) Gaisa pārvadājumu pakalpojumu regulas 22. pantā ir apliecināta gaisa pārvadātāju brīvība 
attiecībā uz cenu noteikšanu, uzsverot, ka „Kopienas gaisa pārvadātāji (..) brīvi nosaka 
gaisa pārvadājumu maksas un gaisa pārvadājumu tarifus gaisa pārvadājumiem Kopienā”.

Tomēr cenu noteikšanas brīvība nav absolūta. Minētās Regulas 23. panta 1. punkts uzliek 
gaisa pārvadātājiem pienākumu iekļaut cenā piemērojamos nosacījumus un visus uzliktos 
nodokļus un maksājumus, papildmaksājumus un maksas, kuras ir obligātas un paredzamas 
publicēšanas brīdī, jebkādā veidā publicējot tos vai piedāvājot tos plašai sabiedrībai. Turklāt 
tajā ir noteikts, ka papildus galīgajai cenai norāda vismaz šādus datus: a) gaisa pārvadājuma 
maksu vai gaisa pārvadājuma tarifu; b) nodokļus; c) lidostas maksājumus; un d) citus 
maksājumus, papildmaksas vai maksas, piemēram, tādas, kas saistītas ar drošumu vai 
degvielu. Attiecībā uz neobligātiem cenas pielikumiem tajā pašā pantā teikts, ka informāciju 
par tiem „paziņo skaidri, pārskatāmi un precīzi jebkura rezervēšanas procesa sākumā, un 
klients izdara izvēli, piekrītot veikt attiecīgos maksājumus”.

b) Turklāt cenu noteikšanu gaisa pārvadājumu nozarē pēc definīcijas regulē vispārējie tiesību 
akti par negodīgu komercpraksi.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:LV:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:LV:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:LV:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:LV:PDF.
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Komisijas dienesti uzskata, ka papildmaksājumi par maksājumu administrēšanu ir neobligāts 
cenas pielikums, lai gan tajā pašā tirgū, kurā tiek iekasēta papildmaksa, ir plaši pieejams 
bezmaksas alternatīvs maksājumu veids.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem, var secināt, ka šādi papildmaksājumi ir 
skaidri jānorāda biļešu rezervēšanas procesa sākumā. Klienta piekrišana ir skaidri jākonstatē, 
izmantojot piekrišanas izvēles mehānismu biļešu rezervēšanas procesā.

c) Noteikumi un nosacījumi, ar kuriem saskaņā gaisa pārvadātājs pievieno avioreisa biļetei 
neobligātus elementus daudzveidīgā un konkurējošā tirgū, ir attiecīgā gaisa pārvadātāja 
komerciālo interešu ziņā. Taču šādiem noteikumiem un nosacījumiem jābūt godīgiem, 
skaidriem un pārredzamiem. Pasažieriem ir tiesības zināt nosacījumus, ar kuriem viņi var 
izmantot šos pakalpojumus. Pašreizējie tiesību akti jau attiecas uz šo jautājumu.

d) Patērētāju tiesību direktīva papildinās Direktīvu par negodīgiem līguma noteikumiem. Tā 
stāsies spēkā 2014. gada 13. jūnijā. Jaunajā direktīvā ir noteikumi par informāciju, kas 
tirgotājiem jānorāda pārredzamā veidā, pirms tiek veikts tiešsaistes maksājums, par 
prasību, ka maksa, kas tiek uzlikta par maksāšanas veidu (t.i., papildmaksa par maksājumu 
kartes izmantošanu), nepārsniegs maksu, ko sedz tirgotājs par šādu līdzekļu izmantošanu, 
kā arī par pienākumu iegūt klienta nepārprotamu piekrišanu par jebkuru maksājumu, kas 
viņam jāveic papildus maksājumam tirgotājam par galvenajām līgumsaistībām. 

e) Jautājums par papildmaksājumiem, ja tiek izmantoti tādi maksāšanas līdzekļi kā 
maksājumu kartes, tiek risināts Maksājumu pakalpojumu direktīvā. Šīs Direktīvas 
52. panta 3. punkts dod tirgotājiem (piemēram, aviokompānijām) tiesības prasīt maksu par 
maksājumu karšu lietošanu. Tomēr dalībvalstīm ir iespēja ierobežot vai aizliegt šo maksu. 
Pašlaik papildmaksājumi ir aizliegti 14 ES dalībvalstīs. Dalībvalstīm, kas nolēmušas 
aizliegt papildmaksājumus par maksājumu karšu lietošanu, ir jāpielāgo savi tiesību akti 
iepriekš minētajai Patērētāju tiesību direktīvai un jāaizliedz maksājumi, kas pārsniedz 
tirgotāja izmaksu līmeni un kas iepriekš bieži tika piemēroti, pārdodot biļetes uz 
avioreisiem. Visbeidzot, ir jānorāda, ka, tiklīdz tiks pieņemti nesenie Komisijas 
priekšlikumi par Maksājumu pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu un jaunu regulu par 
starpbanku komisijas maksām, ko piemēro karšu maksājumiem, tie kopīgi nodrošinās to, 
ka papildmaksājumi faktiski par visām klientu debetkartēm un kredītkartēm tiks novērsti.

Secinājums 

Komisija uzskata, ka aviopasažierus, kad tie pērk gaisa pārvadājumu pakalpojumus, aizsargā 
ES tiesību akti. Dalībvalstis Komisijas kā Līguma sargātājas uzraudzībā ir atbildīgas par cenu 
veidošanas noteikumu pārredzamības nodrošināšanu, un tāpēc dalībvalstīm ir jānosaka, vai 
iespējamās neatbilstības ir nelikumīgas. Eiropas Komisija turpinās veicināt labāku tiesību aktu 
piemērošanas politiku, ko īsteno dalībvalstu iestādes.

Tāpēc Komisijas dienesti uzskata, ka — ja aviokompānijas ievēro Regulā (EK) Nr. 1008/2008 
un citos iepriekš analizētajos tiesību aktos noteiktās prasības — gaisa pārvadājumu noteikumu 
un nosacījumu, tostarp cenu veidošanas, noteikšana nav nelikumīga. Ja lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka gaisa pārvadātāji neievēro iepriekš minētos noteikumus, viņai ir
tiesības pieprasīt palīdzību no savas valsts tiesībaizsardzības iestādēm, kas izmeklē šādas 
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lietas. Lūgumraksta iesniedzēja var vērsties arī dalībvalsts tiesā, ja viņa uzskata, ka iespējamie 
pārkāpumi viņai ir radījuši zaudējumus.


