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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0062/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Yves 
Chanel, par aviosabiedrību „Iberia”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Spānijas aviosabiedrība „Iberia” nereaģē uz sūdzību par 
lidojuma kavēšanos. Viņš apgalvo, ka Eiropas Savienības tiesību akti nav efektīvi, jo tajos 
nav paredzētas sankcijas, tādējādi aviosabiedrības uz sūdzību reaģē tikai tad, ja ir ierosināta 
lieta. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu padarīt noteikumus efektīvākus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Komisija vispirms vēlas uzsvērt, ka saskaņā ar Regulu Nr. 261/20041 par lidmašīnu 
pasažieru tiesībām kavēšanās gadījumā stājas spēkā šādas pasažieru tiesības:

– lidsabiedrība sedz noteiktus izdevumus (par telefona zvaniem, atspirdzinājumiem, 
ēdināšanu, izmitināšanu un transportu uz izmitināšanas vietu un no tās);

– tiesības saņemt atlīdzinājumu par biļeti, ja pasažieris pēc piecu stundu kavēšanās izlemj 
                                               
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, 
OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.
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neturpināt ceļojumu;

– tiesības uz kompensāciju, ja pasažieris ceļojuma galamērķī ierodas ar vismaz triju stundu 
kavēšanos, izņemot gadījumu, kad kavēšanās iemesls ir ārkārtēji apstākļi, no kuriem nebūtu 
iespējams izvairīties pat tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus1. 

No lūgumraksta autora sniegtās informācijas izriet, ka viņš lidsabiedrībai ir iesniedzis sūdzību 
par lidojuma kavēšanos. Taču viņš nenorāda, vai sūdzība ir saistīta ar to, ka trūka palīdzība un 
izdevumu uzņemšanās lidojuma kavēšanās laikā, vai runa ir par kompensācijas pieprasījumu. 
Pirmajā gadījumā ir jāprecizē, ka izdevumu atlīdzināšanas tiesības nav automātiskas, jo 
lidsabiedrība var pierādīt, ka pastāvēja ārkārtēji apstākļi, kas neļāva lidojumam notikt.
Vispirms valsts kompetentajām iestādēm un tiesām ir jānosaka, vai šādi apstākļi bija. Taču 
lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pēc mēneša gaidīšanas nav saņēmis nekādu atbildi. 

Ja pasažieris nav apmierināts ar to, kā lidsabiedrība izskata viņa sūdzību, vai viņš nesaņem 
atbildi, viņš par regulas piemērošanu var iesniegt sūdzību atbildīgajā iestādē tajā valstī, kur 
noticis incidents, vai, ja incidents noticis trešā valstī, iesniegt sūdzību attiecīgā lidojuma 
galamērķa valstī. Šajā gadījumā atbildīgā iestāde ir:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario.
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª) 
28020 MADRID          
Tālr.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

Taču ir svarīgi ņemt vērā, ka atbildīgās iestādes atzinums nav lidsabiedrībai juridiski saistošs. 
Atbildīgās iestādes var sodīt lidsabiedrības par regulas neievērošanu, bet šīs darbības nav 
saistītas ar atsevišķu pasažieru sūdzību risināšanu.

Līdz ar to, ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nav ievērotas viņa tiesības, viņa interesēs 
varētu būt pieprasīt juridisku konsultāciju par valstī pieejamiem strīdu risināšanas līdzekļiem. 
Tas kopumā viņam ļautu tiešāk un personiskāk izmantot savas tiesības līdz līmenim, kurā 
tikai valsts tiesas var piešķirt kompensāciju. 

Konkrētāk, pastāv Eiropas procedūra attiecībā uz mazu strīdu noregulēšanu, kuras mērķis ir 
uzlabot un vienkāršot mazu pārrobežu strīdu risināšanu un samazināt izmaksas:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm

Attiecībā uz šādiem pārrobežu strīdiem patērētāji var arī pastāvīgās dzīvesvietas valstī iegūt 
nepieciešamo informāciju un palīdzību, jo īpaši Eiropas patērētāju aizsardzības centru (ECC) 
tīklā. Eiropas patērētāju aizsardzības centru tīklā iekļauto centru saraksts ir pieejams 
Komisijas Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāta vietnē:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

Secinājums
                                               
1 Sk. apvienotās lietas C-402/07 un C-432/07, Stugeon u. c.
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Komisija uzrauga to, kā dalībvalstis piemēro Regulu Nr. 261/2004, un uzsver, ka katra 
dalībvalsts ir ieviesusi sankciju režīmu gadījumiem, kad lidsabiedrības pārkāpj regulas 
noteikumus1. Tomēr Komisija kāda ietekmes vērtējuma sakarā pašreiz izskata dažādas 
iespējas jautājumā par gaisa satiksmes pasažieru tiesībām. Kā Komisija jau uzsvēra 
2011. gada 11. aprīļa paziņojumā2, pasažieru tiesību efektīva īstenošana, kā arī pasažieru 
pieeja informācijai par tiesībām, sūdzību vienotākai un ātrākai izskatīšanai un vienkāršiem un 
lētākiem strīdu risināšanas mehānismiem ir vieni no turpmāko pārskatīšanu galvenajiem 
mērķiem.”

                                               
1 Komisijas darba dokuments, kas pievienots Paziņojumam COM(2011)0174 galīgā redakcija.
2 COM(2011) 174 galīgā redakcija


