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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0703/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Vasil 
Stavrev, par prasībām pret Wizz Air lidsabiedrību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, neskatoties uz to, ka Wizz Air lidojums no Sofijas uz 
Dortmundi aizkavējās vairāk nekā par divām stundām, pasažieri nav saņēmuši tiesību aktos 
paredzēto kompensāciju. Divi lidsabiedrības darbinieki Dortmundes lidostā pēc tam neļāva 
lūgumraksta iesniedzējam kāpt lidmašīnā, lai veiktu lidojumu atpakaļ, liekot pirkt jaunas 
biļetes un atsakoties sniegt viņam nepieciešamo palīdzību, neskatoties uz to, ka viņam ir 
invaliditāte un viņš nevar staigāt bez palīdzības. Tādējādi lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
uzņēmuma darbinieki ir diskriminējuši viņu saistībā ar viņa invaliditāti, tādā veidā 
sistemātiski pārkāpjot Eiropas tiesību aktus patērētāju aizsardzības jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Wizz Air kavēšanās

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. 295/911,  
nosaka gaisa pārvadātāju pienākumus sniegt palīdzību (informāciju, atspirdzinājumus, 
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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. Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi nolēmumu, ka 
pasažieriem, kuru ierašanās galamērķī aizkavējās par vairāk nekā 3 stundām, var būt tiesības 
uz kompensāciju. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja gadījumā tā nenotika, jo viņa lidojums 
aizkavējās par vairāk nekā divām stundām, tomēr no sniegtās informācijas nav skaidrs, vai 
aizkavēšanās pārsniedza trīs stundas. Turklāt 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. Tomēr Tiesa ir 
apstiprinājusi, ka tieši valsts tiesas lemj par to, vai katrs atsevišķs gadījums var tikt uzskatīts 
par „ārkārtas apstākļiem”.

Iekāpšanas atteikums un palīdzības nesniegšana pasažierim ar invaliditāti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu 
un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu1, nosaka 
gaisa pārvadātāju un lidostu pienākumus sniegt palīdzību, ja tie tika iepriekš informēti, 
invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, lai dotu viņiem iespēju ceļot ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kā citiem pasažieriem.

Saskaņā ar regulas 7. pantu personai, kurai ir nepieciešama palīdzība, ir jāinformē gaisa 
pārvadātājs, tā aģents vai ceļojuma rīkotājs vismaz 48 stundas pirms izlidošanas. Tomēr, pat 
ja paziņojums nav sniegts, lidostas darbinieki iespēju robežās sniedz nepieciešamo palīdzību. 
Palīdzība tiek sniegta ar nosacījumu, ka pasažieris laicīgi ierodas uz pasažieru reģistrāciju („ja 
laiks nav noteikts, ne vēlāk kā vienu stundu pirms paredzētā izlidošanas laika”). Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja informāciju, šķiet, ka viņam nevarēja sniegt palīdzību, jo viņš vēlu 
ieradās uz pasažieru reģistrāciju. Šķiet, ka novēlotas ierašanās dēļ viņam arī tika atteikta 
iekāpšana un bija jāpērk jaunas biļetes. Šī regula neattiecas uz novēlotas ierašanās 
gadījumiem.

Saskaņā ar Regulas Nr. 261/2004 16. pantu un Regulas Nr. 1107/2006 14. pantu dalībvalstīm 
ir jāieceļ valsts izpildiestādes, lai izmeklētu šo tiesību aktu iespējamos pārkāpumus. Valsts 
izpildiestādes uzrauga regulu 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 neievērošanas tendences, valsts izpildiestāde veic 
atbilstošās koriģējošās darbības, tostarp sankciju uzlikšanu aviosabiedrībai. Šīs sankcijas ir 
paredzētas kolektīvā kaitējuma izskatīšanai, nevis individuālo gadījumu kompensācijas 
nodrošināšanai. Pasažieri var iesniegt sūdzību jebkurai izpildiestādei jebkurā ES dalībvalstī, 
bet par lietas izskatīšanu ir atbildīga tā izpildiestāde, kas atrodas starpgadījuma dalībvalstī. 
Pasažieriem vispirms ir jāizsniedz sūdzība gaisa pārvadātājam un tad, ja no gaisa pārvadātāja 
netiek saņemta atbilde vai arī atbilde nav apmierinoša, viņi var iesniegt sūdzību valsts 
izpildiestādē vai uzsākt tiesvedību.

Pēc sūdzību izvērtēšanas attiecīgās valsts izpildiestādes sniedz pasažieriem konsultācijas, lai 
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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 nav apmierināts ar aviosabiedrības atbildi uz jebkādu 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.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē1 lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties ar papildu 
informāciju par tiesībām, kas izriet no šiem tiesību aktiem.

Secinājums
Saskaņā ar ES tiesību aktiem sūdzības par gaisa transporta pasažieru tiesībām sākotnēji 
izskata apkalpojošais gaisa pārvadātājs un pēc tam attiecīgā valsts izpildiestāde, vai arī ar to 
var tieši vērsties valsts tiesā. Komisijai nav pilnvaru izskatīt individuālas sūdzības.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, šķiet, ka līdz šim viņš nav sazinājies 
ne ar gaisa pārvadātāju, ne ar valsts izpildiestādi. Tā kā šī ir pareiza procedūra, tad pasažierim, 
kas vēlas saņemt kompensāciju, vispirms ir jāiesniedz sūdzība gaisa pārvadātājam un tikai tad 
valsts izpildiestādei vai jāvēršas tiesā, vai arī jāizmanto attiecīgie alternatīvie strīdu 
risināšanas procesi, ja aviosabiedrības atsakās uzņemties atbildību.
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