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Temats: Lūgumraksts Nr. 1501/2012, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Paula 
Pereira, par liegumu iekāpt Portugāles lidsabiedrības TAP lidmašīnā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret to, ka Parīzes Orly lidostā viņai tika liegta iekāpšana 
lidmašīnā uz Azoru salām. Viņa apraksta, kā tikusi sūtīta no viena lodziņa pie otra, visbeidzot 
viņai liegta iekāpšana, lidsabiedrībām atsakoties izpildīt savus pienākumus reģistrēt viņu 
lidojumam ar derīgu lidojuma biļeti. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tikusi diskriminēta, 
jo iekāpšana lidmašīnā bijusi atļauta visiem pārējiem pasažieriem, kuri savas biļetes 
iegādājušies par augstāku cenu, bet viņa savu biļeti rezervējusi divus mēnešus pirms lidojuma.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējai tika atteikts viņu uzņemt reisā un ka lidsabiedrība anulēja 
visus pārējos viņas ceļojuma reisus, uz kuriem attiecās tas pats pārvadājumu līgums.
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 par gaisa pasažieru tiesībām1 (“Regula”) iekāpšanas 
atteikums ir atteikums uzņemt pasažierus reisā, lai gan viņiem ir derīga rezervācija un viņi 
saskaņā ar 3. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem ir ieradušies uz iekāpšanu, izņemot 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai 
ilgu kavēšanos, OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.
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gadījumus, kad ir pamats iekāpšanu atteikt, piemēram, veselības stāvokļa, drošības vai 
neatbilstošu ceļojuma dokumentu dēļ. 

Ja pasažieriem tiek atteikta iekāpšana, viņiem ir tiesības uz kompensāciju (šī kompensācija ir 
atkarīga no reisa kilometru skaita, šajā gadījumā, iespējams, EUR 400). Lidsabiedrībai ir arī 
jānodrošina iespēja izvēlēties alternatīvu transportu vai maršruta pārplānošanu līdz 
galamērķim visdrīzākajā laikā un atbilstoši pieejamībai vai jāpiedāvā atlīdzināt pilnu maksu 
par neizmantotajiem biļetes segmentiem.

Gaidot maršruta pārplānošanu, pasažieriem ir arī tiesības saņemt pilnu atbalstu (ēdienu, 
dzērienu, sazināšanās iespējas un, vajadzības gadījumā, izmitināšanu viesnīcā pa nakti, tostarp 
nogādāšanu uz viesnīcu un atpakaļ uz lidostu).

Sastopoties ar iekāpšanas atteikumu, pasažieriem vispirms būtu jāiesniedz sūdzība 
lidsabiedrībai. Ja pasažieri uzskata, ka lidsabiedrība joprojām nepilda savus pienākumus, viņi 
var sūdzēties valsts izpildiestādē (VII) (tajā ES valstī, kur noticis starpgadījums, vai tajā ES 
valstī, kurā ir galapunkts reisiem no valsts, kas nav ES dalībvalsts). VII ir struktūras, ko 
norīkojušas valsts pārvaldes iestādes, lai nodrošinātu regulas ieviešanu un īstenošanu savā 
teritorijā, un kas ir kompetentas izskatīt sūdzības saistībā ar dalībvalstī notikušajiem 
starpgadījumiem.

Pamatojoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja ir sazinājusies ar 
Instituto Nacional de Aviaēćo Civil (INAC), valsts izpildiestādi (VII), kura atbild par regulas 
īstenošanu Portugālē. Šai VII būtu vajadzējis nosūtīt pieprasījumu Francijas VII (Direction 
Générale de l'Aviation Civile), jo starpgadījums notika Francijā.

Lai gan VII padomu vai tās atzinumu var izmantot, lai pamatotu individuālu sūdzību, šis 
atzinums nav saistošs ne lidsabiedrībai, ne tiesai, ne alternatīvās strīdu risināšanas (ASR) 
iestādei. Tāpat būtu jāatzīmē, ka, ja pasažieris ir neapmierināts ar individuālo VII atzinumu, 
tad tikai tiesa vai ASR procedūra var īstenot pasažiera individuālās tiesības.

Ja tāpēc pasažieri vēlas sūdzēties tālāk, viņi var apsvērt juridiskas palīdzības meklēšanu par 
valsts līmenī pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem1. Šādi līdzekļi jebkurā gadījumā 
ļauj viņiem izmantot savas tiesības tiešāk un personīgāk. Ja, piemēram, personai ir nodarīts 
zaudējums vai kaitējums, tikai valsts tiesa var noteikt atlīdzību. Taču, tā kā pastāv laika 
ierobežojumi lietas iesniegšanai tiesā, pasažieri var zaudēt savas tiesības, ja viņi tās neizmanto 
noteiktā laika sprīdī un nerīkojas ātri.

Atkarībā no tā, kāda ir prasība, iespējams izmantot Eiropas procedūru maza apmēra 
prasībām2. Šīs procedūras mērķis ir vienkāršot maza apmēra pārrobežu strīdu novērtēšanu un 
izšķiršanu un samazināt šādas darbības izmaksas. Plašāka informācija par šo ir pieejama 
vietnē:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_lv.htm

                                               
1 Šajā lietā visbūtiskākais ir tas, ka regula neparedz atlīdzināt lūgumraksta iesniedzējas brīvdienu izmaksas 
(maksu par viesnīcu, darbībām). Tomēr to varētu pieprasīt saskaņā ar Monreālas konvenciju.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas 
procedūru maza apmēra prasībām.



CM\1006103LV.doc 3/3 PE521.567v01-00

LV

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā iesniegt sūdzību pārvadātājam, kā meklēt 
samierināšanos ar pārvadātāju vai kā iesniegt lietu kompetentajā valsts tiesā, pasažieri var 
sazināties ar valsts patērētāju aizsardzības asociāciju1 vai Eiropas Patērētāju centru tīklu 
pasažiera dzīvesvietas valstī2.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav norādes uz to, ka lūgumraksta iesniedzēja būtu 
iegādājusies komplektu Direktīvas 90/314/EEK3 par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām 
brīvdienām un kompleksām ekskursijām 2. panta nozīmē, tātad nav vajadzības izskatīt 
nekādas šajā direktīvā aplūkotās tiesības.

Secinājums

Komisija nav pilnvarota piešķirt kompensāciju un nav kompetenta izvērtēt atsevišķus strīdus, 
kas radušies starp pasažieriem un lidsabiedrībām. 

Lūgumraksta iesniedzēja, iespējams, vēlētos apsvērt, kā izmantot pasažieriem pieejamos 
instrumentus, lai izmantotu savas šajā lūgumrakstā minētās tiesības.

                                               
1 Valstu patērētāju aizsardzības organizāciju sarakstu var atrast šajā saitē: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
2 Eiropas Patērētāju centru saraksts ir pieejams šajā saitē: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
3Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīva par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un 
kompleksām ekskursijām, OV L 158, 23.6.1990., 59.–64. lpp.


