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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1436/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Achille Loro, par aviosabiedrības Alitalia atteikumu atlīdzināt lidojumu 
kavēšanās un sagādāto neērtību dēļ radītos zaudējumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka aviosabiedrība Alitalia viņam nav izmaksājusi 
kompensāciju par zaudēto bagāžu un lidojuma Venēcija–Londona kavēšanos ilgāk par trim 
stundām.

Tādējādi minētā aviosabiedrība varētu būt pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 261/2004 noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka aviosabiedrība Alitalia nav atlīdzinājusi viņam bagāžas 
aizkavēšanos lidojumā no Venēcijas uz Londonu, kā arī kavēšanos, kas pārsniedz trīs stundas, 
lidojumā atpakaļ no Londonas uz Venēciju. 

Uz pirmo gadījumu attiecas Monreālas Konvencija attiecībā uz atbildību par noklīdušu 
bagāžu, kā arī Regula Nr. 889/2002, bet uz otro gadījumu attiecībā uz aviosabiedrībām ― 
Regula Nr. 261/2004/EK.

Komisijas novērojumi
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Tā kā gadījumos, kas saistīti ar aviopasažieru tiesībām, atbildīgās dalībvalsts un iestādes 
noteikšanai ir svarīgs pārkāpuma veids un vieta, Komisija vēlas sniegt atbildi par katru no 
abiem lūgumraksta iesniedzēja minētajiem gadījumiem. 

- Attiecībā uz bagāžas kavēšanos, ceļojot no Venēcijas uz Londonu

Šajā gadījumā piemērojama Monreālas Konvencija, kas attiecas uz aviopārvadātāja atbildību 
reģistrētās bagāžas aizkavēšanās, bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā un kas piešķir 
konkrētas tiesības, kuras realizējamas ar tiesas starpniecību. Monreālas Konvencija 
transponēta ES tiesību aktos ar Regulu (EK) Nr. 889/2002 1.

Komisija sabiedriskajā apspriešanā par tēmu „ES tiesību aktu piemērošana aviopasažieru 
tiesību jomā” 2 norādījusi, ka pašlaik dalībvalstīm nav juridiska pienākuma nozīmēt un 
paziņot Komisijai par valsts iestādi, kas atbildīga par to noteikumu īstenošanu, kuri saistīti ar 
bagāžu. ENAC ― Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, kas ir valsts atbildīgā iestāde (VAI) 
attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 261/2004 3 skartajiem jautājumiem un kas neatbild par bagāžas 
jautājumiem, nav ES līmeņa juridiska pienākuma izskatīt lūgumraksta iesniedzēja sūdzību. 
Tādēļ pasažieriem ieteicams sazināties ar Eiropas Patērētāju centru (ECC tīkls) savā mītnes 
valstī, lai iegūtu papildu palīdzību ar bagāžu saistītos jautājumos; pasažieru interesēs varētu 
būt arī juridisku konsultāciju saņemšana par kompensāciju saņemšanas līdzekļiem valsts 
līmenī, ja pasažieri uzskata, ka pastāv iespēja, ka viņu tiesības nav ievērotas. Šī iespēja var būt 
īpaši saistoša, ja pasažieri ir patērētāju aizsardzības organizācijas biedri vai ja tiem ir cita 
veida juridiskās aizsardzības apdrošināšana. Šādi kompensācijas pasākumi jebkurā gadījumā 
ļauj pilsoņiem izmantot savas tiesības tiešāk un personīgāk. Ja, piemēram, personai ir nodarīts 
zaudējums vai kaitējums, vienīgi valsts tiesa var noteikt atlīdzību. Tomēr tā kā attiecībā uz 
lielāko daļu kompensācijas pasākumu valsts tiesību aktos un Monreālas Konvencijā paredzēts 
laika ierobežojums, pasažieri var zaudēt savas tiesības, ja neizmanto tās īsā laikā.

Arī privāts ceļojuma apdrošinātājs varētu segt šāda veida gadījumu radītus zaudējumus.

- Attiecībā uz lidojuma no Londonas uz Venēciju kavēšanos

Ilgas kavēšanās gadījumā, kā arī atkarībā no kavēšanās ilguma attiecībā pret lidojuma ilgumu 
pasažieriem var būt tiesības uz atbalstu un, ja uz attiecīgo gadījumu neattiecas īpaši apstākļi, 
arī uz kompensācijas saņemšanu. Vispirms pasažieriem sūdzība jāiesniedz attiecīgajā 
aviosabiedrībā. Pašlaik ES tiesību aktos nav noteikts, ka aviosabiedrībām ir juridisks 
pienākums atbildēt pasažieriem, ne arī, ka atbilde jāsniedz noteiktā termiņā. Tomēr, ja 
aviosabiedrība neatbild saprātīgā termiņā, vai arī, ja saņemtā atbilde pasažierus neapmierina, 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 13. maija Regula (EK) Nr. 889/2002, ar ko 
groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 140, 30.5.2002., 2.–5. lpp.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 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, 
OV L 46, 17.2.2004., 1.–8. lpp.
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pasažieri var sūdzēties tās dalībvalsts VAI, kurā noticis starpgadījums, vai arī tajā dalībvalstī, 
kurā ierodas lidojumi, kas uzsākti ārpus ES. VAI ir iestādes, ko norīkojušas valsts iestādes, lai 
nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 261/2004 ieviešanu un īstenošanu savā teritorijā, un kas ir 
kompetentas izskatīt sūdzības, kuras saistītas ar dalībvalstī notikušajiem starpgadījumiem. 

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nav iespējams noteikt, vai pasažieris bija 
pienācīgi informēts par savām tiesībām un vai par viņu atbilstoši rūpējās, nedz arī to, vai uz šo 
gadījumu attiecās kādi ārkārtas apstākļi, kas atceļ tiesības uz kompensāciju. Šķiet, ka 
pasažierim tika piedāvāta vieta citā reisā un viņš ar mainītu maršrutu tika nogādāts galamērķī, 
kas atbilst Regulā noteiktajiem pārvadātāja pienākumiem. Tā kā saskaņā ar pasažiera sniegto 
informāciju pirmā lidojuma kavēšanās notikusi Apvienotajā Karalistē, lūgumraksta 
iesniedzēja sūdzība būtu jāizskata Apvienotās Karalistes VAI. Attiecīgā VAI Apvienotajā 
Karalistē ir 

Civil Aviation Authority
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
Londona
WC2B 6TE.

Komisija nav kompetenta izskatīt atsevišķas sūdzības, tas ir valsts atbildīgo iestāžu uzdevums. 
Komisija iejaucas tikai tad, ja vairāki gadījumi norāda uz dalībvalsts nespēju ieviest regulu.
Tomēr pasažieriem jāzina, ka VAI izvērtējums nav juridiski saistošs. Tādēļ, ja pasažieri 
uzskata, ka viņu tiesības, iespējams, nav ievērotas, viņu interesēs varētu būt juridisku 
konsultāciju saņemšana par valsts līmenī izmantojamiem kompensācijas pasākumiem, kā 
norādīts iepriekš attiecībā uz bagāžas jautājumu. 

Šajā gadījumā Komisija secina, ka ENAC, reaģējot uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību, 
ieteikusi viņam vērsties tiesā. Komisija vēlas norādīt, ka tās kompetencē nav anulēt VAI 
pieņemtos lēmumus attiecībā uz atsevišķām sūdzībām un tā šajā jautājumā nevar palīdzēt 
lūgumraksta iesniedzējam, kuram ir tiesībās vērsties tiesā vai iesniegt sūdzību Apvienotās 
Karalistes Civilās aviācijas iestādē (Civil Aviation Authority), kas ir piemērotāka iestāde, ar 
kuru sazināties, nevis ENAC.

Tā kā Komisijas dienestu pārstāvji regulāri tiekas ar VAI, lai nodrošinātu noteiktu sadarbības 
līmeni starp tām, un kaut arī izstrādātās labās prakses nav juridiski saistošas, dienestu 
pārstāvji vērsīs ENAC un VAI uzmanību uz minēto jautājumu un norādīs uz to, cik būtiski ir 
atbildēt katram pasažierim jebkurā gadījumā un, ja vajadzīgs, nosūtīt pasažieri uz attiecīgo 
iestādi. Kaut arī šķiet, ka ENAC nav nosūtījusi attiecīgo jautājumu Apvienotās Karalistes 
Civilās aviācijas iestādei, tā ir iejaukusies pati un sniegusi atbildi uz lūgumraksta iesniedzēja 
jautājumiem. 

Secinājums

Attiecībā uz pirmo minēto starpgadījumu, tā kā valsts atbildīgajām iestādēm saskaņā ar ES 
tiesību aktiem ir pienākums risināt ar bagāžu saistītus jautājumus, pasažieris var vērsties pēc 
palīdzības valsts patērētāju tiesību aizsardzības organizācijās vai Itālijas ECC, vai arī vērsties 
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tiesā.

Attiecībā uz otru starpgadījumu, Komisija vēlas norādīt, ka lūgumraksta iesniedzējam būtu 
bijis jāvēršas pie Apvienotās Karalistes Civilās aviācijas iestādes, nevis pie ENAC, kas nav 
kompetentā iestāde Regulas Nr. 261/2004 izpratnē. 

Visbeidzot, Komisija vispārīgi norāda, ka nevar atcelt VAI pieņemtos lēmumus attiecībā uz 
individuālām sūdzībām un ka VAI lēmumi nav juridiski saistoši, jo, kaut arī, pamatojoties uz 
tiem, iespējams veikt piespiešanas darbības, piemēram, piemērot sankcijas par Regulas 
Nr. 261/2004 pārkāpumiem, ar minētajiem lēmumiem nevar piespiest aviosabiedrību maksāt 
kompensāciju atsevišķam pasažierim. 

Tāpēc Komisija vēlas lūgumraksta iesniedzējam sniegt Itālijas ECC, kā arī valsts patērētāju 
tiesību aizsardzības organizācijas kontaktinformāciju, lai lūgumraksta iesniedzējs varētu lūgt 
turpmāku palīdzību attiecībā uz iespējamiem kompensācijas pasākumiem:

European Consumer Center Italy (Eiropas Patērētāju centrs Itālijā)
Via Francesco Gentile, 135
00173 Roma, Itālija
Tālr.: +39 06 44.23.80.90 
Fakss: +39 06 45.55.05.58 
E-pasts: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti/ Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Adrese: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen (Bolcāno)
Tālr.: + 39 04 719 75 597
Fakss: + 39 04 719 79 914
E-pasts: info@consumer.bz.it
Tīmekļa vietne: www.consumer.bz.it


