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Temats: Lūgumraksts Nr. 1336/2011, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais 
Rudolf Karlberger, par lidsabiedrību rīcību ar bagāžu, kas nesasniedz galamērķi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par lidsabiedrību rīcību ar bagāžu, kas nesasniedz galamērķi.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lidsabiedrības ar bagāžu, kas nesasniedz galamērķi, 
rīkojas pēc saviem ieskatiem. Viņš mudina ES veikt stingrus pasākumus, lai panāktu, ka 
lidsabiedrības ievēro pareizas procedūras.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Komisija vēlētos norādīt, ka spēkā esošajos starptautiskajos un ES tiesību aktos ir paredzēti 
noteikumi par pasažieru aizsardzību gadījumos, kad radušās ar bagāžu saistītas problēmas. Šie 
akti ir Monreālas konvencija1 un Regula (EK) Nr. 889/20022, ar kuru konvenciju transponē  
ES tiesību aktos, un tajos ir iekļauti noteikumi par gaisa pārvadātāja atbildību zaudētas, 
bojātas vai aizkavētas bagāžas gadījumā.

Ar bagāžu saistītu problēmu gadījumā pasažieriem noteiktos apstākļos ir tiesības uz 
kompensāciju, kuras maksimālais lielums ir ierobežots līdz aptuveni EUR 1220, ja vien starp 

                                               
1 Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (Monreāla, 1999. gada 28. maijs).
2 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, OV L 140, 30.5.2002., 2. lpp.
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pārvadātāju un pasažieri netiek panākta vienošanās par lielāku summu. Tomēr aviosabiedrība 
nav atbildīga par bojātu vai pazaudētu bagāžu, ja bojājumu vai pazaudēšanu izraisījis defekts 
pašā bagāžā. Bagāžas kavēšanās gadījumā aviosabiedrība nav atbildīga, ja tā ir veikusi visus 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu bagāžas kavēšanās radīto kaitējumu, vai kad šādus 
pasākumus veikt nav bijis iespējams. Rokas bagāžas (tostarp personīgo lietu) gadījumā 
aviosabiedrība ir atbildīga tikai tad, ja bojājumi ir radušies tās vainas dēļ.

Ja bagāža ir bojāta, aizkavēta, pazaudēta vai iznīcināta, pasažieriem visos gadījumos pēc 
iespējas ātrāk jāiesniedz rakstiska sūdzība aviokompānijai. Sūdzības iesniegšanas termiņš ir 
7 dienas bagāžas bojājuma gadījumā un 21 diena — tās aizkavēšanas gadījumā. Abos 
gadījumos termiņu aprēķina no bagāžas saņemšanas dienas.

Ja pasažieri nav apmierināti ar to, kā aviokompānija izskata šo sūdzību, viņi var lūgt juridisku 
palīdzību un pārsūdzēt lēmumu valstu tiesās, jo tikai tās var noteikt kompensāciju šādos 
gadījumos un saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem noteikumiem. Lai aizstāvētu savas tiesības, 
pasažieri var izmantot, piemēram, valsts vai Eiropas procedūru maza apmēra prasībām 
(izveidota ar Regulu (EK) Nr. 861/20071). Komisija ierosina, lai papildu palīdzības 
saņemšanai lūgumraksta iesniedzējs sazinās ar Eiropas patērētāju centru (ECC-Net) savā 
mītnes valstī. 

Centru saraksts ir pieejams Komisijas atbildīgā dienesta (Veselības un patērētāju 
ģenerāldirektorāta) tīmekļa vietnē —
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm
Visbeidzot, Komisija vēlas uzsvērt, ka 2011. gada 1. decembrī iesniegtajā priekšlikumā 
tiesību aktu kopumam lidostu jautājumos ir ierosināta to noteikumu pārskatīšana, kuri saistīti 
ar lidlauka pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā bagāžas apstrādes pakalpojumiem. Komisijas 
priekšlikuma mērķis ir uzlabot lidlauka pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Plašāka
informācija atrodama vietnē —
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Secinājums
Ar bagāžas problēmām saistīti jautājumi tika iekļauti ar Regulas 
(EK) Nr. 261/20042 iespējamo pārskatīšanu saistītajā sabiedriskajā apspriešanā, ko Komisija 
veica no 2011. gada 19. decembrim līdz 2012. gada 11. martam. Pamatojoties uz šīs 
sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un paredzamo ietekmes novērtējumu, Komisija plāno 
iesniegt priekšlikumu, lai šo regulu grozītu līdz 2012. gada beigām. Šajā priekšlikumā varētu 
tikt ietverti ar bagāžu saistīti noteikumi un/vai kopā ar to var iesniegt arī grozījumus Regulā 
(EK) Nr. 889/2002. Lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumi šajā sakarībā ir ļoti noderīgi.

Tikmēr, kā norādīts arī Komisijas atbildē uz parlamenta jautājumu par šo pašu tēmu3, lai gan 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas 
procedūru maza apmēra prasībām, OV L 199, 31.7.2007., 1. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), 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.
3 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.
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pazaudētās bagāžas skaitam ir tendence samazināties, Komisija turpinās veicināt pasažieru 
izpratni par piemērojamiem noteikumiem un uzraudzīs dalībvalstu darbību, lai nodrošinātu, 
ka šie noteikumi tiek piemēroti.”


