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Naumann, par nepamatoti agriem reģistrēšanās laikiem lidojumiem Eiropas 
robežās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir nepareizi, ka dažas aviosabiedrības prasa pasažieriem 
reģistrēties vismaz 2 stundas pirms izlidošanas. Viņš uzskata, ka aviosabiedrības nepamatoti 
izmanto šo prasību, lai atvieglotu savu tiesību izmantošanu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 261/2004 par kompensācijām un palīdzību pasažieriem (3. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts), kas paredz, ka regula ir piemērojama ar nosacījumu, ka pasažieriem „ir 
apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi [...] ierodas uz reģistrāciju, kā paredzēts 
un laikā, ko iepriekš rakstveidā (arī elektroniski) norādījis gaisa pārvadātājs, ceļojuma rīkotājs 
vai pilnvarots ceļojuma aģents”. Reģistrēšanās Eiropas reisiem divas stundas pirms 
izlidošanas ir, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, acīmredzami tehniski nepamatota, lai 
reģistrētu visus pasažierus, jo dažas aviosabiedrības prasa tam tikai pusstundu. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz panākt, lai būtu viens reģistrēšanās laiks visām dalībvalstu aviosabiedrībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī

"I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka dažas aviosabiedrības prasa pasažieriem reģistrēties 
vismaz 2 stundas pirms izlidošanas. Viņš uzskata, ka aviosabiedrības nepamatoti izmanto šo 
prasību, lai atvieglotu sev atsaukšanos uz savām tiesībām, kas noteiktas Regulā (EK) 
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Nr. 261/20041, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem 
sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos (3. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts), kurā teikts, ka šī regula ir piemērojama ar tādu noteikumu, ka pasažieriem „ir 
apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi [..] ierodas uz reģistrāciju, kā paredzēts 
un laikā, ko iepriekš rakstveidā (tostarp elektroniski) norādījis gaisa pārvadātājs, ceļojuma 
rīkotājs vai pilnvarots ceļojuma aģents”. Reģistrēšanās divas stundas pirms izlidošanas 
lidojumam Eiropas robežās, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, acīmredzami nav tehniski 
nepieciešama, lai reģistrētu visus pasažierus, jo dažas aviosabiedrības prasa šim nolūkam tikai 
pusstundu. 

Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz panākt, lai būtu viens reģistrēšanās laiks visām dalībvalstu 
aviosabiedrībām.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu/ juridiskā analīze:

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto tematu spēkā ir Regula Nr. 261/2004, ar 
nosacījumu, ka pasažieriem ir apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi ierodas uz 
reģistrāciju, kā paredzēts un iepriekš rakstveidā norādītā laikā vai, ja laiks nav norādīts, ne 
vēlāk kā 45 minūtes pirms norādītā izlidošanas laika (3. pants).

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka aviosabiedrībām „Lufthansa” un „Condor” ir atšķirīgas 
prasības attiecībā uz reģistrācijas laiku vienam un tam pašam maršrutam; tomēr šis 
apgalvojums, kura apstiprināšanai nav sniegta nekāda dokumentācija, nedod pietiekamu 
pamatu secināt, ka dažas aviosabiedrības nosaka nevajadzīgi agrus reģistrācijas laikus, lai 
izvairītos no Regulas Nr. 261/2006 piemērošanas par kompensāciju un atbalstu pasažieriem. 
Reģistrācijas laiki ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, piemēram, lidostas projekta, drošības 
iekārtām un pieejamajiem pakalpojumiem lidlaukā, kā arī satiksmes intensitātes.  Šie faktori 
dažādās lidostās var ievērojami atšķirties, un tie lielā mērā ir atkarīgi no atsevišķo uzņēmumu 
un lidostu vadības komerciālajiem lēmumiem.

III. Secinājumi

Tādēļ nebūtu vietā piemērot vienotu reģistrācijas laiku visām aviosabiedrībām, kuras darbojas 
Kopienā. 
"
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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 (Dokuments attiecas uz EEZ) — Komisijas 
paziņojums, OV L 46, 17.2.2004, 1.-8. lpp.


