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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0339/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim 
Schubert, par Vācijas Federālo civilās aviācijas biroju, kas neievēro sūdzības par 
Regulas (EK) Nr. 261/2004 pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sazinājās ar Vācijas Federālo civilās aviācijas biroju, lai izteiktu 
sūdzību par to, ka nav izskatītas viņa prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu 
vai ilgu kavēšanos. Divu gadu laikā viņš ir nosūtījis četrus atgādinājumus, bet saņēmis tikai 
apstiprinājumu par prasības saņemšanu. Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Ķīlē 
informējis, ka šis nav atsevišķs gadījums, un nosūtījis viņu uz SOLVIT, kas tomēr nav spējis 
palīdzēt. Lūgumraksta iesniedzējs vaicā, kāda ir Eiropas tiesību aktu nozīme gadījumā, ja 
valsts pārvaldes iestādes neatbild uz sūdzībām, un lūdz atbalstu šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, pūloties rast atlīdzību lietā pret lidsabiedrību Air Berlin, 
viņš nesaņēma piemērotu atbalstu no atbildīgajām valsts varas iestādēm un nevarēja izmantot 
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savas Regulā (EK) Nr. 261/20041 noteiktās tiesības.

Lūgumraksta iesniedzējs ir sazinājies ar Luftfahrt-Bundesamt un sūdzas, ka šī iestāde vienīgi 
apstiprināja vēstules saņemšanu, taču nesniedza viņa lietas provizorisku novērtējumu.
Tālāk lūgumraksta iesniedzējs sazinājās ar Eiropas Patērētāju informēšanas centru Ķīlē, kas 
viņu nosūtīja uz SOLVIT, kurš lūgumraksta iesniedzējam tomēr nespēja palīdzēt.

Lūgumraksta iesniedzējs nenorāda sīkāku informāciju par faktiem, kas ir šīs sūdzības pamatā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu/ juridiskā analīze:

Saskaņā ar Regulas (EK) 261/2004 16. pantu katras dalībvalsts izraudzītajai iestādei, kas 
atbildīga par regulas izpildi, jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas un 
aizsargātas pasažieru tiesības. 

Sūdzības, kas saistītas ar nepietiekamu regulas noteikumu ievērošanu, jāiesniedz 
lidsabiedrībai un/vai kompetentajai, atbildīgajai valsts iestādei.

Kaut arī regula paredz iespēju iesniegt sūdzību jebkuras dalībvalsts iestādē, kas atbildīga par 
regulas izpildi, pasažieriem, kuri vēlas sūdzību iesniegt, tiek ieteikts sazināties ar atbildīgo 
iestādi tajā dalībvalstī, kur noticis starpgadījums.

Procedūras, kuras jāievēro starp valstu atbildīgajām iestādēm un lidsabiedrībām un starp 
atbildīgajām iestādēm dažādās dalībvalstīs, ietilpst divu Komisijas aizbildnībā izstrādātu 
nolīgumu darbības jomā.

Šie nolīgumi kopā ar to valsts atbildīgo iestāžu sarakstu, kuras izraudzītas saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 261/2004, kā arī ES sūdzību veidlapa atrodami šajā tīmekļa vietnē: 
www.apr.europa.eu

Luftfahrt-Bundesamt ir Vācijas izraudzītā iestāde, kura ir kompetenta novērtēt, vai 
lidsabiedrība Air Berlin šajā gadījumā ir ievērojusi Regulu (EK) Nr. 261/2004.

Eiropas Patērētāju informēšanas centri var palīdzēt pasažieriem, kuri vēlas iesniegt sūdzību, 
un šīs organizācijas cieši sadarbojas ar valstu izraudzītajām iestādēm, kas atbildīgas par 
regulas izpildi, ļaujot tām apkopot pēc iespējas plašāku informāciju, lai piemērotu sankciju 
procedūras.

Secinājumi

Tā kā Komisijai nav sīkākas informācijas par faktiem, kas ir lūgumraksta pamatā, tā nevar 
noteikt, vai ir pārkāpti Kopienas tiesību akti.

                                               
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 un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91.
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Ir nepieciešama sīkāka informācijas par konkrēto starpgadījumu, lai Komisija varētu vērsties 
pie kompetentajām varas iestādēm un valsts izraudzītās atbildīgās iestādes Vācijā.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Kā minēts Komisijas pirmajā atbildē, Vācijas valsts atbildīgā iestāde (Luftfahrt-Bundesamt) 
bija Vācijas izraudzītā iestāde, kura ir kompetenta novērtēt, vai „Air Berlin” šajā gadījumā ir 
ievērojusi Regulu (EK) Nr. 261/2004.

Pamatojoties uz papildu informāciju, ko sniedza lūgumraksta iesniedzējs, Komisija sazinājās 
ar Vācijas valsts atbildīgo iestādi (Luftfahrt-Bundesamt) un pieprasīja, lai lūgumraksta 
iesniedzējam un Komisijai tiktu nosūtīta atbilde.

Vācijas valsts atbildīgā iestāde (Luftfahrt-Bundesamt) ar 2009. gada 14. septembra vēstuli
atbildēja Komisijai. Tā atzina, ka bija aizmirsusi savlaicīgi atbildēt lūgumraksta iesniedzējam 
un par to atvainojās. Tajā pašā datumā lūgumraksta iesniedzējam tika nosūtīta tieša atbilde. 
Attiecībā uz tās saturu, Luftfahrt-Bundesamt novērtēja lietu un secināja, ka „Air Berlin” 
sniedza regulā noteikto palīdzību un informāciju un ka tā nepārkāpa tiesību aktus.”


