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Temats: Lūgumraksts Nr. 0523/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rudolf 
Schmitt, par lidsabiedrības Lufthansa neadekvātu kompensāciju pēc 
lidojuma atcelšanas Islandes vulkāna Eijafjadlajegidla izvirduma dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lidojums tika atcelts sakarā ar vulkāna Eijafjadlajegidla izvirdumu 
Islandē. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto lidsabiedrība Lufthansa nenodrošināja 
viņam pietiekami daudz palīdzības, kā arī kompensācija bija nepietiekama. Pēc sūdzības 
iesniegšanas kompetentajai Vācijas iestādei — Luftfahrt-Bundesamt (LBA) — viņam 
paziņoja, ka viņa sūdzības procedūra ir slēgta, jo saskaņā ar LBA iekšējiem noteikumiem 
sūdzības procedūras ir jāslēdz, ja attiecīgā lidsabiedrība ir samaksājusi kompensāciju par 
50 % kaitējuma. Taču lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam tika samaksāta 
kompensācija tikai par trešdaļu kaitējuma. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda 
attieksme ir nelikumīga un ka tiek pārkāpta 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.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka nav saņēmis pietiekami lielu atbalstu no 
kompetentās Vācijas iestādes (Valsts izpildiestādes — VII), kas ir Luftfahrt-Bundesamt (LBA) 
un kas ir atbildīga par Regulas (EK) Nr. 261/2004 par gaisa transporta pasažieru tiesībām 
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īstenošanu.

Komisija vispirms vēlas uzsvērt, ka gaisa telpas slēgšana pēc Islandes vulkāna izvirduma 
2010. gada aprīlī, kas ietekmēja vairākas valstis, ir jāuzskata par ārkārtas gadījumu, kas 
lidsabiedrības atbrīvo no atlīdzības izmaksāšanas pasažieriem. Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 261/2004 (turpmāk tekstā — regula) par gaisa transporta pasažieru tiesībām1

lidsabiedrībām tomēr pat šādā ārkārtas gadījumā ir jāsniedz atbalsts un jārūpējas par 
pasažieriem:

– jāsniedz iespēja izvēlēties starp biļetes cenas atlīdzinājumu, pasažiera nogādāšanu pa citu 
maršrutu pēc iespējas agrāk vai jaunas rezervācijas veikšanu vēlākā dienā;

– jāsedz noteiktus izdevumus (par telefona zvaniem, atspirdzinājumiem, ēdināšanu, 
izmitināšanu un transportu uz izmitināšanas vietu un no tās), kamēr pasažieris gaida 
nogādāšanu pa citu maršrutu.

Gadījumā, ja pasažieris izvēlas nogādāšanu pa citu maršrutu, un tikai šādā gadījumā 
lidsabiedrībām vienmēr pašām jāorganizē un jānodrošina pienācīgs atbalsts pasažieriem. Tikai 
ārkārtas gadījumā, ja gaisa satiksme ir pārtraukta lielā mērogā, piemēram, ja gaisa telpa ir 
slēgta pēc vulkāna izvirduma, kas ietver liela skaita lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos 
vairāku dienu garumā, ir pieņemams, ka daži pasažieri paši organizē savu maršruta maiņu un 
aprūpi, kas būtu jāsniedz lidsabiedrībai. Pēc tam viņi lidsabiedrībai var pieprasīt visu savu 
izdevumu apmaksu, pamatojoties uz maksājumu čekiem, saprātīgā un situācijai proporcionālā 
apjomā.

Turklāt par īpašo situāciju, ko radīja vulkāna izvirdums 2010. gadā, Komisijas dienesti 
sagatavoja pamatnostādnes2 ar mērķi palīdzēt VII šajā konkrētajā gadījumā piemērot regulu, 
neskarot regulas piemērošanu citās situācijās, kuras gaisa satiksmē rodas biežāk un kurās 
principā pasažieriem jānodrošina palīdzība un atbalsts, ko tieši sniedz lidsabiedrība.

No lūgumraksta iesniedzēja paustās informācijas izriet, ka lidsabiedrība viņam tikai daļēji 
atmaksājusi izmaksas, ko radīja viņa lidojuma atcelšana. Pēc tam lūgumraksta iesniedzējs 
sazinājās ar Vācijas VII, kas ir pareizi veikts solis, taču viņš nav apmierināts ar to, kā LBA
izskatīja viņa lietu. 

Saskaņā ar iepriekš minētajām pamatnostādnēm var gadīties, ka VII uzskata, ka lidsabiedrība 
ir izpildījusi savus pienākumus, kas izriet no regulas, piedāvājot daļēju to izmaksu 
atmaksāšanu, kuras pasažieriem radušās ceļojuma pārtraukšanas dēļ, kas jāuzskata par 
atbalstu un maršruta maiņu. Citiem vārdiem sakot, ņemot vērā proporcionalitātes principu un 
regulas mērķus, lidsabiedrībām ir jāatmaksā maršruta maiņas un atbalsta izmaksas saprātīgā 
un proporcionālā apmērā atkarībā no gaidīšanas laika un visiem īpašajiem apstākļiem 
                                               
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.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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konkrētajā gadījumā. Kompetentajām valsts varas iestādēm un valsts tiesām ir jāanalizē katrs 
atsevišķais gadījums, lai noteiktu, vai attiecīgās izmaksas ir adekvātas un proporcionālas, cita 
starpā ņemot vērā, kā tas ir ieteikts 2010. gada pamatnostādnēs, viesnīcas istabas un citu 
lidostas tuvumā vai kādā konkrētā reģionā esošo pakalpojumu pieejamību un parasto cenu.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto informāciju LBA konkrētajā gadījumā esot 
novērtējusi, ka piedāvājums atmaksāt 50 % no lūgumraksta iesniedzēja izmaksām bija 
pieņemams, ņemot vērā konkrēto situāciju. Ievērojot iepriekš minēto un neskarot informāciju, 
kas nav sniegta un kas varētu pierādīt pretējo, Komisija uzskata, ka Vācijas varas iestādes ir 
rīkojušās atbilstīgi proporcionalitātes principam, regulai un iepriekš minētajām 
pamatnostādnēm. 

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

Tādējādi lūgumraksta iesniedzēja interesēs varētu būt juridiska atzinuma pieprasīšana par 
pieejamiem strīdu risināšanas līdzekļiem valsts līmenī, tostarp par maza apmēra prasību 
procedūras izmantošanu, ja viņš uzskata, ka viņa tiesības netika ievērotas. Tas kopumā viņam 
ļautu tiešāk un personiskāk izmantot savas tiesības līdz līmenim, kurā tikai valsts tiesas var 
piešķirt kompensāciju. Šāda pasākuma veikšanā parasti pasažieriem var palīdzēt patērētāju 
tiesību aizsardzības organizācijas.

Secinājums

Komisija uzrauga to, kā dalībvalstis piemēro Regulu (EK) Nr. 261/2004, un uzsver, ka katra 
dalībvalsts ir ieviesusi sankciju režīmu gadījumiem, kad lidsabiedrības pārkāpj regulas 
noteikumus1. Balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija šajā 
gadījumā nav konstatējusi norādes par nepareizu regulas piemērošanu no valsts varas iestāžu 
puses.

Kā Komisija 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 regulas pārskatīšanas, ko 
šobrīd veic Komisija, galvenajiem mērķiem.

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


