
 
Koronavīruss: pasažieru tiesības ES
 

Lidojums atcelts Covid-19 dēļ? Nevēlies vai neļauj ceļot? Esi informēts par savām
pasažiera tiesībām ES ārkārtējās situācijas laikā.
 
Visas ES valstis, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas izplatību, ir ieviesušas ierobežojušos
pasākumus, piemēram, ceļošanas ierobežojumi, karantīnas zonas un teritorijas izolācija.
Īstenotiem pasākumiem ir liela ietekme uz transporta un tūrisma nozari, tāpēc svarīgi ir
pārliecināties, ka zini savas pasažiera tiesības.
 
Eiropas Komisija 18. martā nāca klajā ar skaidrojošam vadlīnijām par ES pasažieru tiesību
regulējumu saistībā ar Covid-19 izraisīto mainīgo situāciju, lai nodrošinātu tiesību saskaņotu
piemērošanu un pasažieru aizsardzību visās ES valstīs.
 
Vairāk par to, ko ES paveikusi cīņā ar Covid-19 uzliesmojumu.
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_lv.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_lv.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200327STO76004/10-lietas-ko-dara-es-cina-pret-koronavirusu


Ko darīt, ja mans lidojums tiek atcelts? 
Aviokompānija, kuras lidojumus tiek atcelts, neatkarīgi no iemesla, ir pienākums piedāvāt
pasažieriem iespēju izvēlēties starp trim risinājumiem:
 
a) atlīdzinājums (kompensācija),
 
b) maršruta maiņa, pēc iespējas ātrāk, vai
 
c) maršruta maiņa vēlākā datumā pēc pasažiera ieskatiem.
 
Ja pasažieris izvēlas maršruta maiņu, tiklīdz iespējams, jāņem vērā, ka var rasties ievērojama
kavēšanās, ņemot vērā ierobežoto lidojumu skaitu un valstu ieviestos pasākumus Covid-19
uzliesmojuma apkarošanai.
 
Vai man ir tiesības uz viesnīcu un maltītēm ceļojuma
atcelšanas gadījumā? 
Gaisa pārvadātājiem ir pienākums, bez izņēmuma, nodrošināt bezmaksas ēdināšanu,
atspirdzinājumus un izmitināšanu viesnīcā pasažieriem, kuru lidojums ir atcelts, un kuri ir
izvēlējušies iespēju mainīt maršrutu ‘’pēc iespējas ātrāk’’.
 
Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju? 
Aviopasažieriem ir tiesības saņemt kompensāciju, ja viņu lidojums ir atcelts mazāk nekā divas
nedēļas pirms izlidošanas datuma, vai lidojuma atcelšanu nav izraisījuši “ārkārtēji apstākļi”. Šo
izņēmumu var piemērot koronavīrusa uzliesmojuma situācijā, kad valsts iestāžu veiktie
pasākumi Covid-19 pandēmijas apkarošanai kavē aviosabiedrību normālu darbību.
 
Ja es vēlos atcelt savu ceļojumu? 
Ja pasažieris atceļ braucienu pēc savas iniciatīvas, atlīdzības apjoms ir atkarīgs no iegādātās
biļetes veida, saskaņā ar pārvadātāja noteikumiem un nosacījumiem. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, aicinām sazināties ar pārvadātāju.
 
Eiropas Savienība ir vienīgā vieta pasaulē, kur visiem iedzīvotājiem, kas ceļo ar lidmašīnu,
vilcienu, kuģi vai autobusu, ir garantētas pasažieru tiesības pilnā apjomā.
 
Atlīdzības izmaksas skaidrā naudā vietā ir piedāvāts
vaučers. Kādas ir manas tiesības? 
Pasažieriem ir tiesības par visām atcelta transporta biļetēm, ieskaitot aviobiļetēm, vilciena,
autobusa un prāmja biļetēm, un atceltiem kompleksajiem ceļojumiem izvēlēties kompensāciju –
ar vaučeru vai naudā. Saskaņā ar ES vadlīnijām, kas tika publicētas 13. maijā, vaučeram jābūt
derīgam vismaz 12 mēnešus, un, ja tas netiek izmantots, vismaz pēc viena gada atmaksājams.
Transporta un tūrisma uzņēmumiem jānodrošina pietiekama elastība, piemēram, sniedzot
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_en.pdf


pasažieriem iespēju ceļot pa to pašu maršrutu ar tiem pašiem pakalpojumu nosacījumiem.
Vaučeram jābūt ar iespēju nodot to citam ceļotājam.
 
Vairāk informācijas par to, ko dara Eiropas Parlaments, lai aizsargātu pasažieru tiesības
Eiropas Savienībā.
 
 
Apturēt tukšos lidojumus 
Lidostu noteikumi uzliek aviosabiedrībām pienākumu izmantot lielāko daļu no tām piešķirtajām
pacelšanās un nosēšanās nišām pašreizējā plānošanas periodā, ja tās nevēlas zaudēt kvotas
nākamajā sezonā. Eiropas Parlaments 26. marta plenārsēdē apstiprināja Eiropas Komisijas
priekšlikumu uz laiku apturēt pašreizējos ES noteikumus par lidostu laika nišām. Tas ļaus gaisa
pārvadātājiem pārtraukt tā dēvētos "spoku lidojumus" pandēmijas laikā.
 
Padome 30. martā apstiprināja pieņemtos pasākumus, kuri stājās spēkā ar atpakaļejošu
datumu no 1. marta (uz lidojumiem starp ES un Ķīnu vai Honkongu attiecas no 23. janvāra).
 
 
Par ES atbalsta pasākumiem, lai apturētu ‘’spoku lidojumus’’, Facebook Live intervijā runājām
ar EP Transporta komitejas priekšsēdētāju Karima Delli (Zaļie/EBA, Francija).
 
Aicinām iepazīties ar pasākumu hronoloģisku pārskatu, lai uzzinātu par ES paveikto cīņā ar
Covid-19.
 
Izvairīties no tukšiem lidojumiem
 
Lidostu noteikumi uzliek aviosabiedrībām pienākumu izmantot lielāko daļu tām piešķirto
pacelšanās un nosēšanās laika nišu, lai tās saglabātos arī nākamajā sezonā.
 
Ceturtdien, 26. martā, Parlaments apstiprināja Komisijas priekšlikumu uz laiku apturēt ES
noteikumus par lidostu laika nišām, lai pandēmijas laikā nenotiktu tā dēvētie “spoku” lidojumi.
Pieņemtie pasākumi stājās spēkā ar atpakaļejošu datumu no 2020. gada 1. marta (vai no 2020.
gada 23. janvāra attiecībā uz lidojumiem starp ES un Ķīnu vai Honkongu).
 
Tā kā šā tā sauktā “izmanto vai zaudē” noteikuma apturēšana beidzas 2021. gada 27. martā,
Parlaments apstiprināja 10. februāra noteikumu atjauninājumu, kas ļauj aviosabiedrībām 2021.
gada sezonā izmantot 50 % no plānotajām pacelšanās un nosēšanās laika nišām
(salīdzinājumā ar 80 % pirms pandēmijas). Eiropas Komisija nākotnē var paplašināt šos jaunos
noteikumus, pielāgojot minimālo izmantošanas likmi diapazonā no 30 % līdz 70 %.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/lidmasinu-pasazieri-kompensacijas/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/lidmasinu-pasazieri-kompensacijas/introduction
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.facebook.com/watch/?v=323941111897290
https://www.europarl.europa.eu/meps/lv/96868/KARIMA_DELLI/home
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200424STO77802/covid-19-pandemijas-apkarosana-es-istenoto-pasakumu-hronologija
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200424STO77802/covid-19-pandemijas-apkarosana-es-istenoto-pasakumu-hronologija
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200325IPR75811/covid-19-eiropas-parlaments-apstiprina-es-atbalsta-pasakumus
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200325IPR75811/covid-19-eiropas-parlaments-apstiprina-es-atbalsta-pasakumus
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector


Papildu informācija
Eiropas Komisijas vadlīnijas tūrisma un transporta nozarēm (13.05.2020.)
Paziņojums presei: Covid-19: Eiropas Parlaments apstiprina ES atbalsta pasākumus
(27.03.2020.)
Covid-19: Komisija sniedz norādījumus par ES pasažieru tiesībām (18.03.2020.)
Ierobežojošie pasākumi transporta jomā: pārskats par ES valstīm
Atbildīgo iestāžu saraksts ES/EEZ un Apvienotajā Karalistē: atjaunināta informācija par Covid-
19
Pasažieru tiesības ES
Bieži uzdotie jautājumi: aviopasažieru tiesības
ES komplekso ceļojumu direktīvas atjauninātie nosacījumi
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200325IPR75811/covid-19-eiropas-parlaments-apstiprina-es-atbalsta-pasakumus
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200325IPR75811/covid-19-eiropas-parlaments-apstiprina-es-atbalsta-pasakumus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_485
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_lv
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_lv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/faq/index_lv.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf

