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Hien, par kompensāciju saistībā ar lidojumu kavēšanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir iesaistīts strīdā ar Iberian Airlines par lidojuma kavēšanos, 
norāda, ka viņa centieni saņemt no uzņēmuma kompensāciju ir bijuši nesekmīgi. Viņš 
uzskata, ka saskaņā ar 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, kompensācijai par ilgu kavēšanos jābūt tādai pašai, kāda tiek piešķirta 
lidojumu atcelšanas gadījumā. Viņš norāda, ka šobrīd tā tas nav, un tādēļ lūdz grozīt regulu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka uzņēmums Iberia nav piešķīris viņam pieprasīto 
kompensāciju par lidojuma kavēšanos. Viņš uzskata, ka saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 261/20041 tiesībām uz kompensāciju par ilgstošu kavēšanos jābūt tādām pašām kā 
lidojumu atcelšanas gadījumā. Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) savā 2009. gada 19. novembra 
lēmumā „Sturgeon-Condor un Böck&Lepuschitz-Air France” (apvienotās lietas C-402/07 un 

                                               
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 (Dokuments attiecas uz EEZ). OV L 46, 
17.2.2004., 1.–8. lpp.
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C-432/07) noteica, ka lidojuma ilgstošas kavēšanās gadījumā, kā rezultātā pasažieri nokļūst 
galamērķī trīs stundas vai ilgāk pēc plānotā ierašanās laika, pasažieriem ir tiesības uz 
finansiālu kompensāciju.

EKT apstiprināja, ka, pamatojoties uz vienlīdzīgas attieksmes principu, pret tiem pasažieriem, 
kuru lidojumi ir ilgstoši aizkavējušies, ir jāizturas tāpat kā pret tiem, kuru lidojumi ir atcelti, 
pieņemot, ka viņiem ir nodarītais kaitējums zaudētā laika ziņā ir līdzīgs.

Tomēr, tāpat kā lidojumu atcelšanas gadījumos, šāda kavēšanās nedod pasažieriem tiesības uz 
kompensāciju, ja aviokompānija var pierādīt, ka ilgstošās kavēšanās cēlonis ir ārkārtēji 
apstākļi, kurus nebūtu varēts novērst, pat ja tiktu veikti visi saprātīgie pasākumi.

Jāatzīmē, ka EKT spriedumiem ir atpakaļejošs (ex tunc) spēks, sākot ar datumu, kurā stājies 
spēkā skaidrotais tiesību akts. Regulas (EK) Nr. 261/2004 gadījumā tas būtu kopš 2005. gada 
17. februāra.
Ņemot vērā iepriekš minēto EKT lēmumu, pasažieriem, kuru lidojumi ilgstoši kavējas (trīs 
stundas un ilgāk), jau ir tiesības saņemt kompensāciju tieši tāpat kā tiem, kuru lidojumi tiek 
atcelti. Tādēļ nav nepieciešams grozīt iepriekš minēto Regulu (EK) Nr. 261/2004. Valstu 
atbildīgajām iestādēm, kuras izveidotas saskaņā ar minēto regulu, ir pienākums nodrošināt, lai 
aviokompānijas pilnībā ievēro regulas noteikumus, kā tos skaidrojusi EKT.”


