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Vakar Eiropas komisija publicēja vadlīnijas par vaučeriem, kurus piedāvā pasažieriem un
ceļotājiem, kā alternatīvu naudas atmaksai par atceltajiem tūrisma un transporta
pakalpojumiem COVID-19 pandēmijas dēļ
.

Vadlīnijās Eiropas komisija atzīmē, ka ceļotājiem un pasažieriem ir tiesības uz naudas
atmaksu par COVID-19 dēļ atceltiem ceļojumiem un braucieniem un norāda, ka padarot
vaučerus, kā alternatīvu naudas atmaksai, pievilcīgākus varētu palielināt to pieņemšanu
pasažieru un ceļotāju vidū
, atvieglot pārvadātāju un
tūrisma operatoru likviditātes problēmas un rezultātā nodrošināt labāku pasažieru un ceļotāju
interešu aizsardzību.

Eiropas komisija izstrādāja arī virkni rekomendāciju, kas padarītu vaučerus pievilcīgākus.
Piemēram:

- minimālajam vaučera derīguma termiņam jābūt 12 mēneši. Pārvadātājiem un tūrisma
operatoriem ir automātiski jāatmaksā vaučera summa pasažierim vai ceļotājam ne vēlāk, kā 14
dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām, ja vaučers netika izmantots. Tas pats attiecas arī uz
neizmantoto vaučera summas atlikumu, ja tas tika izmantots daļēji;
- ja vaučera derīguma termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, pasažieriem un ceļotājiem jābūt
tiesībām saņemt atlīdzību naudā ne vēlāk, kā pēc 12 mēnešiem no vaučera izsniegšanas.
Pārvadātāji un tūrisma operatori varētu apsvert vaučeru vērtības atmaksu naudā arī pirms 12
mēnešu termiņa, ja pasažieris vai ceļotājs to lūdz;
- pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus lai samaksātu par visām
jaunām rezervācijām līdz vaučera derīguma termiņa beigām, pat ja samaksa vai pakalpojuma
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sniegšana notiek vēlāk;
- pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus, lai samaksātu par jebkuru
transporta vai tūrisma pakalpojumu, kuru piedāvā attiecīgais pārvadātājs vai operators;
- atkarībā no pieejamības un neatkarīgi no cenas starpības,
- pārvadātājiem ir jānodrošina, ka vaučers ļauj pasažieriem braukt pa to pašu maršrūtu ar
tiem pašiem ceļošanas nosacījumiem, kā tas tika norādīts sākotnējā rezervācijā;
- tūrisma operatoram jānodrošina, ka vaučers ļauj ceļotājam rezervēt ceļojumu ar tāda paša
veida vai līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kā atceltajam ceļojumam.
- vaučeriem par transporta pakalpojumiem jābūt nododamiem citiem pasažieriem bez
jebkadas papildmaksas. Vaučeriem par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem jābūt
nododamiem citai personai bez jebkādas papildu maksas, ja konkrēto pakalpojumu sniedzēji
piekrīt to nodrošināt bez jebkādas papildu maksas.
Tāpat Eiropas komisija rekomendē tūrisma operatoriem un pārvadātājiem nolūkā padarīt
vaučerus pievilcīgākus, apsvert tādu vaučeru izsniegšanu, kuru vērtība pārsniedz summu, kura
tika samaksāta par sākotnējo ceļojumu vai braucienu, piemēram, pievienojot papildu naudas
summu vai papildu pakalpojumus.

Eiropas komisija norāda arī uz nepieciešamību nodrošināt pietiekamu pasažieru un ceļotāju
aizsardzību pret pārvadātāju un tūrisma operatoru maksātnespēju.

Rakstā izmantotā attēla autors ir Fritz Straub no Pixabay.
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