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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1282/2011, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Frej 
Mikael Valdemar Holmberg, par Regulas (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar 
iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, piemērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs rezervējis biļetes Polijas zemo cenu aviosabiedrības 
WIZZ Air lidojumam. Aviosabiedrība atcēlusi lidojuma pēdējo posmu no Varšavas uz Obu, 
aizvietojot to ar lidojumu no Gdaņskas uz Obu. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzējies un saņēmis 
tikai daļēju kompensāciju par papildizdevumiem, kas radušies tāpēc, ka viņa izvēlēto 
lidojumu zemo cenu aviopārvadātājs neveic. Viņš apstrīd šā argumenta atbilstību Regulai, jo 
īpaši tādos gadījumos, kad nav iespējams alternatīvs zemo cenu aviosabiedrības lidojums. 
Viņš sniedzis dažus ierosinājumus Regulas uzlabošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 8. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) 
Nr. 261/2004 5. un 8. pantam, 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,  pasažierim ir tiesības saņemt atbalstu saistībā ar maršruta 
maiņu, izmantojot pielīdzināmu apstākļu pārvadājumus gadījumos, ja lidojums ir atcelts īsi 
pirms [izlidošanas].  
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Komisija uzskata, ka pielīdzināmu apstākļu pārvadājums paredz pārvadājumu tajā pašā klasē, 
kurā biļete iegādāta (t. i., ekonomiskajā klasē, ja biļete iegādāta ekonomiskajā klasē). Regulā 
nav noteikta atšķirība starp zemo cenu un citiem aviopārvadātājiem.

Tādējādi Wizz Air vispārējo pārvadāšanas noteikumu 16. panta 2. punkta 1. apakšpunkts, kas 
norāda, ka maršruta maiņa tiek piedāvāta, izmantojot Wizz Air vai citu zemo cenu 
aviokompāniju, nav šai prasībai atbilstošs un ir pretrunā ar regulas 15. pantu par atteikšanos 
no saistību izpildes izslēgšanu un tāpēc spēkā neesošs. 

Dalībvalstis ir atbildīgas par regulas piemērošanu un īstenošanu attiecībā uz 
aviopārvadātājiem. Šajā gadījumā lieta ir Polijas izpildstruktūras kompetencē; tās 
kontaktinformācija:

Commission on Passengers' Rights
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warsaw
Poland
Tel.: +48 (22) 520 74 84
Fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Tomēr pasažieri var vēlēties saņemt juridiskās konsultācijas un vērsties valsts tiesā, jo tikai šī 
iestāde šādos gadījumos var piešķirt kompensāciju.  Šajā saistībā ir svarīgi minēt 2007. gada 
11 jūlija Regulu (EK) Nr. 861/20071, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, 
kas ievieš Eiropas procedūru šāda veida maza apmēra pārrobežu strīdu izšķiršanai.  
Pasažieriem ir jāzina, ka pastāv ierobežots termiņš, lai vērstos tiesā, un tie var zaudēt tiesības 
uzsākt tiesvedību, ja tā nav uzsākta attiecīgā termiņā.

Secinājums

Tīmekļa vietnē www.airpassengerrights.eu lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties ar papildu 
informāciju par tiesībām atbilstīgi šiem tiesību aktiem. 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem tāda veida sūdzības kā tā, ko iesniedzis lūgumraksta iesniedzējs, 
ir valstu izpildstruktūru kompetencē atbilstoši Regulai 261/2004, vai arī lūgumraksta 
iesniedzējs tieši var vērsties ar prasību valsts tiesā. Tāpēc Komisija iesaka lūgumraksta 
iesniedzējam iesniegt savu sūdzību Polijas valsts izpildstruktūrā vai kompetentajā valsts tiesā.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumiem Regulas uzlabošanai Komisija savā 
2011. gada 19. decembra paziņojumā Eiropas Parlamentam "Eiropas redzējums pasažieriem: 
paziņojums par pasažieru tiesībām visos transporta veidos" (COM (2011) 898), norādīja, ka tā 
pārskatīs Regulu 261/2004 par pasažieru tiesībām ceļojot ar gaisa transportu, iekļaujot to 
paredzamajā ietekmes novērtējumā. 2011. gada decembrī Komisija uzsāka sabiedrisko 
apspriešanu, lai apkopotu ierosinājumus no ieinteresētajām pusēm, par iespējamu regulas 
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pārskatīšanu, šī apspriešana noslēdzās 2012. gada 16. martā. Pamatojoties uz šīs sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem un paredzamo ietekmes novērtējumu, Komisija plāno iesniegt 
priekšlikumu, lai šo regulu grozītu līdz 2012. gada beigām. Vairums no lūgumraksta 
iesniedzēja ierosinājumiem tika izmantoti, veicot šo uzdevumu.  


