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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0253/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Horst-Albert 
Jung, 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 sūdzas par aviosabiedrības Iberia īstenoto 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. 
Lūgumraksta iesniedzējs ir veicis visas darbības, kas regulā paredzētas saistībā ar zaudējumu 
atlīdzības prasībām, taču neko nav saņēmis. Viņš uzskata, ka kompetentās iestādes viņu ir 
sūtījušas no vienas vietas uz citu, un ka aviosabiedrība novilcina viņa sūdzības pienācīgu 
izskatīšanu un gaida, lai viņš iesniedz prasību tiesā. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs, ņemot 
vērā attiecīgās izmaksas, nevēlas iesniegt prasību tiesā. Viņš uzskata, ka Iberia šādi rīkojas 
apzināti un tā nopietni neņem vērā šo regulu. Viņš vēlas, lai attiecībā uz viņa lietu tiktu veikta 
izmeklēšana, un, pieņemot, ka tas nav vienīgais gadījums, vispārīgi prasa, lai aviosabiedrības 
un attiecīgās kompetentās iestādes efektīvi piemērotu regulu.

2. Pieņemamība

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

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

„Lūgumraksta iesniedzējs 2008. gada 23. oktobrī bija aviosabiedrības Iberia pasažieris 
lidojumā no Sanpaulu (Brazīlija) uz Diseldorfu ar pārsēšanos Madridē. Lidojums no Sanpaulu 
uz Madridi aizkavējās par 7 stundām un 10 minūtēm, kā rezultātā lūgumraksta iesniedzējs 
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nokavēja lidmašīnu uz Diseldorfu. Lūgumraksta iesniedzējs no aviosabiedrības Iberia
pieprasīja kompensāciju par transporta kavēšanos saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/20041

(turpmāk — „Regula”). Iberia ir noraidījusi lūgumraksta iesniedzēja prasību, pamatojoties uz 
to, ka kavēšanos izraisīja „ārkārtas apstākļi”, kas atbrīvo aviosabiedrību no kompensācijas 
izmaksāšanas. Lūgumraksta iesniedzējs vairākās vēstulēs apgalvo, ka Iberia ir sniegusi 
pretrunīgu informāciju par kavēšanās iemesliem, sākotnēji minot gaisa telpas pārslogotību, 
bet vēlāk — tehniskās problēmas.  Lūgumraksta iesniedzējs bija neapmierināts ar šo atbildi un 
tādēļ iesniedza sūdzību Vācijas valsts izpildiestādē LBA,  kura pārsūtīja viņa sūdzību Spānijas 
valsts izpildiestādei AESA, jo starpgadījums noticis tās jurisdikcijā.

AESA izmeklēja lūgumraksta iesniedzēja sūdzībā minēto starpgadījumu un secināja, ka 
aizkavēšanās iemesls nav uzskatāms par „ārkārtas apstākļiem”, kas ļautu Iberia atteikties 
izmaksāt kompensāciju. Tomēr AESA ieteica lūgumraksta iesniedzējam pašam uzsākt 
tiesvedību, ja Iberia joprojām noraidīs viņa prasību. AESA arī informēja lūgumraksta 
iesniedzēju par 2007. gada 11. jūlija Regulu [EK] Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas 
procedūru maza apmēra prasībām, kuras mērķis ir vienkāršot un paātrināt maza apmēra 
pārrobežu strīdu izšķiršanu un samazināt prasītāja izdevumus.

Tomēr lūgumraksta iesniedzējs nevēlas uzņemties tiesvedības izmaksas un neērtības, 
uzskatot, ka Iberia apzināti izvairās no saviem Regulā noteiktajiem pienākumiem gan šajā, 
gan arī citos gadījumos, kamēr šāda tiesvedība nav uzsākta.

Regulā Nr. 261/2004 ir noteikti gaisa pārvadātāju pienākumi sniegt palīdzību (informāciju, 
dzērienus, apmešanās vietu un maršruta maiņu/kompensāciju) pasažieriem sakarā ar 
iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu īsi pirms izlidošanas vai ilgu kavēšanos.

Atšķirībā no situācijām, kad tiek atteikta iekāpšana vai lidojums tiek atcelts, Regula skaidri 
neparedz kompensāciju par kavēšanos, tomēr Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi 
nolēmumu, ka pasažieriem, kuru ierašanās galamērķī aizkavējās par vairāk nekā 3 stundām, 
var būt tiesības uz kompensāciju. Tomēr Regula atbrīvo aviosabiedrības no šādu 
kompensāciju izmaksas, ja tās pierāda, ka kavēšanos izraisījuši „ārkārtas apstākļi”, kurus tās 
nav varējušas novērst, pat veicot visus nepieciešamos pasākumus. Eiropas Savienības Tiesa 
lūgumraksta iesniedzēja gadījumā minētās tehniskās problēmas kopumā neuzskata par 
atbilstošiem šiem kritērijiem. Tomēr Tiesa ir apstiprinājusi, ka tieši valsts tiesas lemj par to, 
vai katrs atsevišķs gadījums var tikt uzskatīts par „ārkārtas apstākļiem”. 

Saskaņā ar Regulas 16. panta noteikumiem dalībvalstīm ir jāieceļ valsts izpildiestāde, lai 
izmeklētu šo tiesību aktu iespējamos pārkāpumus. Valsts izpildiestādes uzrauga Regulas 
īstenošanu šajā nozarē, lai pievērstos sliktās prakses gadījumiem un noteiktu iespējamas 
neatbilstības tendences, kas var nodarīt kaitējumu patērētājiem. Ja tiek atklāti smagi 
pārkāpumi vai Regulas neizpildes tendences, valsts izpildiestāde veic atbilstošās koriģējošās 
darbības, tostarp sankciju uzlikšanu aviosabiedrībai. Dotās sankcijas ir paredzētas kolektīvā 
kaitējuma izskatīšanai, nevis individuālo gadījumu kompensācijas nodrošināšanai.

                                               
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.



CM\911638LV.doc 3/3 PE494.786v01-00

LV

Pēc sūdzību izvērtēšanas valsts izpildiestādes, tādas kā AESA, sniedz pasažieriem 
konsultācijas, lai palīdzētu viņiem pieņemt informētu lēmumu par to, vai sākt lietas 
izskatīšanu tiesā, vai arī izmantot alternatīvus strīdu risināšanas procesus, ja tas ir iespējams. 
Dažas valsts izpildiestādes atvieglo procesu, sniedzot atzinumu par konkrētu sūdzību, un 
pasažieris var to izmantot savas prasības pamatojumam. Tas tiek darīts brīvprātīgi un Regula 
šādu pienākumu neparedz. Tomēr valsts izpildiestādes sniegtās konsultācijas vai atzinumi nav 
saistoši gaisa pārvadātājiem vai tiesas procesam.

Tādējādi, ja pasažieris ir neapmierināts ar aviosabiedrības atbildi uz jebkuru kompensācijas 
prasību un pat ja valsts izpildiestāde lems par labu pasažierim, viņam ar šo lietu būs jāvēršas 
valsts tiesā vai arī jāizmanto alternatīvie strīdu risināšanas līdzekļi. Dažos gadījumos 
pasažieris var celt prasību, izmantojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, kuras 
mērķis ir vienkāršot un paātrināt maza apmēra pārrobežu strīdu izšķiršanu un samazināt 
izdevumus.

Lūgumraksta iesniedzējam ir jāzina, ka pastāv ierobežots termiņš, lai vērstos tiesā, un viņš var 
zaudēt tiesības uzsākt tiesvedību, ja tā nav uzsākta attiecīgajā laikposmā.

Tīmekļa vietnē www.airpassengerrights.eu lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties ar papildu 
informāciju par tiesībām, kas izriet no šiem tiesību aktiem. 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem šī sūdzība ir attiecīgās valsts izpildiestādes kompetencē, vai arī 
lūgumraksta iesniedzējs ar to var vērsties tieši valsts tiesā. Komisijai nav pilnvaru izskatīt 
individuālas sūdzības. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju kompetentā 
Spānijas izpildiestāde AESA ir izpildījusi Regulā (EK) Nr. 261/2004 noteiktos pienākumus, 
izskatot lūgumraksta iesniedzēja sūdzību, sniedzot viņam pamatotu atzinumu par šo lietu un 
informējot par nepieciešamību vērsties ar šo lietu valsts tiesā, lai saņemtu individuālo 
kompensāciju.

Komisija plāno iesniegt priekšlikumus, lai līdz 2012. gada beigām grozītu un uzlabotu 
Regulas piemērošanu attiecībā uz gaisa satiksmes pasažieru tiesībām. Tomēr neskatoties uz 
šīs pārskatīšanas rezultātiem, pasažieriem, kas vēlas saņemt kompensāciju, tik un tā vajadzēs 
vērsties tiesā vai izmantot attiecīgos alternatīvos strīdu risināšanas procesus, ja 
aviosabiedrības atteiksies uzņemties atbildību.”


