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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (EK) Nr. .../2006

(... gada ...)

par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā 

un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru 2,

  

1 OV C 185, 8.8.2006., 17. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2006. gada 15. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), 

Padomes ... Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta ... 
Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Lai aizsargātu personas un preces Eiropas Savienībā, būtu jānovērš nelikumīga iejaukšanās 

civilās aviācijas gaisa kuģos, nosakot kopīgus noteikumus civilās aviācijas aizsardzībai. Šis 

mērķis būtu jāsasniedz, nosakot kopīgus noteikumus un kopīgus pamatstandartus aviācijas 

drošības jomā, kā arī atbilstības uzraudzības kārtību. 

(2) Visas civilās aviācijas drošības interesēs ir vēlams radīt pamatu tam, lai vienoti interpretētu 

Čikāgas 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 

17. pielikumu.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2320/2002 (2002. gada 16. decembris) 

par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā 1 ir pieņemta pēc 2001. gada 

11. septembra notikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs.

(4) Regulas (EK) Nr. 2320/2002 saturs būtu jāpārskata, ņemot vērā gūto pieredzi, un pati 

regula būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu, tiecoties vienkāršot, saskaņot un skaidrāk 

formulēt spēkā esošos noteikumus un uzlabot drošību.

  

1 OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 849/2004 
(OV L 158, 30.4.2004., 1. lpp.).
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(5) Ievērojot to, ka drošības pasākumu un procedūru pieņemšanā vajadzīga lielāka elastība, lai 

ņemtu vērā jauno riska novērtējumu prasības un nodrošinātu jaunu tehnoloģiju ieviešanu, 

šajā regulā būtu jānosaka pamatprincipi tam, kas jādara, lai aizsargātu civilo aviāciju pret 

nelikumīgu iejaukšanos, neiedziļinoties minēto pamatprincipu īstenošanas tehniskajos un 

procedūras aspektos.

(6) Šai regulai būtu jāattiecas uz lidostām, kas kādas dalībvalsts teritorijā apkalpo civilo 

aviāciju, uz ekspluatantiem, kas sniedz pakalpojumus šādās lidostās, un uz tiesību 

subjektiem, kas šādām lidostām vai ar šādu lidostu starpniecību nodrošina preču piegādes 

un/vai pakalpojumus.

(7) Neskarot 1963. gada Tokijas Konvenciju par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām 

darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, Hāgas 1970. gada Konvenciju par cīņu pret 

nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu un Monreālas 1971. gada Konvenciju par cīņu pret 

nelegālām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, šai regulai būtu arī jāattiecas uz 

drošības pasākumiem, ko piemēro Kopienas gaisa pārvadātāju gaisa kuģos vai lidojuma 

laikā.

(8) Katra dalībvalsts var pati pieņemt lēmumu, vai attiecīgā valstī reģistrētos gaisa kuģos, kā 

arī attiecīgās dalībvalsts licencētu gaisa pārvadātāju gaisa kuģos lidojuma laikā nodarbināt 

drošības darbiniekus.
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(9) Dažādi civilās aviācijas veidi ne vienmēr rada vienādu apdraudējuma līmeni. Nosakot 

kopējus aviācijas drošības pamatstandartus, būtu jāņem vērā gaisa kuģa lielums, darbības 

veids un/vai darbību biežums lidostās, lai atļautu atkāpju piešķiršanu.

(10) Pamatojoties uz riska novērtējumu, dalībvalstīm būtu arī jāļauj piemērot stingrākus 

pasākumus par tiem, kādus paredzēts noteikt šajā regulā.

(11) Trešās valstis var pieprasīt, lai lidojumiem no lidostas kādā dalībvalstī uz minēto trešo 

valsti vai lidojumiem virs tās teritorijas piemērotu pasākumus, kas ir atšķirīgi, nekā 

paredzēts šajā regulā. Tomēr, neskarot nekādus divpusējus nolīgumus, kuros Kopiena ir 

līgumslēdzēja puse, būtu jāparedz iespēja Komisijai izvērtēt trešās valsts pieprasītos 

pasākumus.

(12) Kaut arī vienā dalībvalstī var būt divas vai vairākas struktūras, kas darbojas aviācijas 

drošības jomā, katrai dalībvalstij būtu jāizraugās viena iestāde, kas būs atbildīga par

aviācijas drošības kopīgo pamatstandartu īstenošanas koordināciju un pārraudzību.

(13) Lai definētu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu īstenošanas pienākumus un 

aprakstītu, kādi pasākumi tālab jāveic ekspluatantekspluatantiem un citiem tiesību 

subjektiem, katrai dalībvalstij būtu jāizstrādā valsts civilās aviācijas drošības programma.

Turklāt katram lidostas ekspluatantekspluatantam, gaisa pārvadātājam un tiesību 

subjektam, piemērojot aviācijas drošības standartus, būtu jāizstrādā, jāpiemēro un jāuztur 

drošības programma, lai ievērotu gan šo regulu, gan arī piemērojamo attiecīgās valsts 

civilās aviācijas drošības programmu.
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(14) Lai uzraudzītu atbilstību šai regulai un valsts civilās aviācijas drošības programmai, katrai 

dalībvalstij būtu jāizstrādā valsts programma civilās aviācijas drošības kvalitātes

kontrolēšanai un jānodrošina tās īstenošana.

(15) Lai pārraudzītu, kā dalībvalstis piemēro šo regulu, kā arī dotu ieteikumus aviācijas drošības 

uzlabošanai, Komisijai būtu jāveic pārbaudes, tostarp arī pārbaudes bez iepriekšēja 

brīdinājuma.

(16) Īstenošanas tiesību akti, kuros paredzēti kopīgi pasākumi kopīgo aviācijas drošības 

pamatstandartu īstenošanai un kuros iekļauta neizpaužama drošības informācija, līdz ar 

Komisijas pārbaužu pārskatiem un pilnvarotu iestāžu atbildēm būtu jāuzskata par 

"klasificētu ES informāciju" tādā nozīmē, kas paredzēta Komisijas Lēmumā 2001/844/EK, 

EOTK, Euratom (2001. gada 29. novembris), ar ko groza tās iekšējo reglamentu 1. Minētos 

dokumentus nevajadzētu publicēt; tie būtu jādara pieejami vienīgi tiem 

ekspluatantekspluatantiem un tiesību subjektiem, kam ir likumīgas intereses.

(17) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 

īstenošanas kārtību 2.

  

1 OV L 317, 30.12.2002., 1. lpp.
2 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200,

22.7.2006., 11. lpp.).
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(18) Jo īpaši Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras paredzēt nosacījumus, kā jāpieņem 4. panta 

3. punktā un 9. panta 2. punktā minētie pasākumi. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi, un 

to mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus vai papildināt to, pievienojot jaunus 

nebūtiskus elementus, tie būtu jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 

paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(19) Būtu jātiecas pēc mērķa – visiem lidojumiem Eiropas Savienībā nodrošināt "one-stop 

security".

(20) Šī regula neskar aviācijas drošības noteikumu piemērošanu, tostarp to, kas attiecas uz 

bīstamu preču pārvadāšanu.

(21) Dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem.

Paredzētajām sankcijām, kas var būt civilas vai administratīvas, vajadzētu būt efektīvām, 

samērīgām un preventīvām.

(22) Ministru deklarācija par Gibraltāra lidostu, par ko vienošanās panākta Kordovā 2006. gada 

18. septembrī, pirmoreiz sanākot ministriem saistībā ar dialoga forumu par Gibraltāru, 

aizstās Kopīgo deklarāciju par Gibraltāra lidostu, kas pasludināta Londonā 1987. gada 2. 

decembrī, un pilnīgu atbilstību tai uzskatīs par pilnīgu atbilstību 1987. gada deklarācijai,
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(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus - proti, pasargāt civilo aviāciju no nelikumīgas

iejaukšanās darbībām un nodrošināt pamatu vienotai Čikāgas Konvencijas par 

starptautisko civilo aviāciju 17. pielikuma interpretācijai - nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs regulas mēroga un iedarbības dēļ šos mērķus var labāk 

sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķi

1. Ar šo regulu ir noteikti kopīgi noteikumi civilās aviācijas pasargāšanai no nelikumīgas 

iejaukšanās darbībām.

Tā arī ir pamats, lai vienoti interpretētu Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo 

aviāciju 17. pielikumu.
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2. Panta 1. punktā izklāstīto mērķu sasniegšanas līdzekļi ir šādi:

a) noteikt kopīgus aviācijas drošības noteikumus un kopīgus aviācijas drošības 

pamatstandartus;

b) paredzēt mehānismus regulas ievērošanas pārraudzībai.

2. pants

Darbības joma

1. Šo regulu piemēro:

a) visās lidostās vai lidostu daļās, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā un ko 

neizmanto militārām vajadzībām vien;

b) visi ekspluatanti, arī gaisa pārvadātāji, kas sniedz pakalpojumus a) punktā minētajās 

lidostās;

c) visi tiesību subjekti, kas piemēro aviācijas drošības standartus un lidostu teritorijās 

vai ārpus tām nodrošina preču piegādi un/vai pakalpojumus a) punktā minētajām 

lidostām vai izmantojot tādas lidostas.

2. Uzskata, ka šīs regulas piemērošana Gibraltāra lidostā neskar attiecīgas Spānijas Karalistes 

un Apvienotās Karalistes juridiskās nostājas strīdā par tās teritorijas suverenitāti, kurā 

atrodas minētā lidosta.
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3. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) "civilā aviācija" ir jebkura civilā gaisa kuģa veikta gaisa transporta darbība, izņemot tās 

darbības, kas minētas Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3. pantā un ko 

veic valsts gaisa kuģi;

2) "aviācijas drošība" ir to pasākumu, cilvēku un materiālo resursu kopums, kas paredzēts, lai 

sargātu civilo aviāciju pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām.

3) "ekspluatants" ir persona, organizācija vai uzņēmums, kas ir iesaistīts vai piedāvā 

iesaistīties gaisa transporta darbībā;

4) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta uzņēmums ar derīgu licenci vai līdzvērtīgu 

dokumentu;

5) "Kopienas gaisa pārvadātājs" ir gaisa pārvadātājs, kam ir spēkā esoša licence, kuru kāda 

dalībvalsts piešķīrusi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2407/92 (1992. gada 

23. jūlijs) par gaisa pārvadātāju licencēšanu 1;

6) "tiesību subjekts" ir persona, organizācija vai uzņēmums, kas nav 3. punktā minētais 

ekspluatants;

  

1 OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.
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7) "aizliegti priekšmeti" ir ieroči, sprāgstvielas vai citas bīstamas ierīces, priekšmeti vai 

vielas, ko var izmantot nelikumīgas iejaukšanās darbībās;

8) "pārbaude" ir tehnisku vai citu līdzekļu izmantošana aizliegtu priekšmetu identifikācijai 

un/vai atklāšanai;

9) "drošības kontrole" ir tādu līdzekļu izmantošana, ar ko var novērst aizliegtu priekšmetu 

ienešanu;

10) "piekļuves kontrole" ir tādu līdzekļu izmantošana, ar ko var novērst nepiederošu personu 

vai nepiederošu transportlīdzekļu – vai gan vienu, gan otru – iekļuvi aizliegtās vietās;

11) "kontrolējamā teritorija" ir lidostas manevrēšanas laukums, tam piegulošā teritorija un ēkas 

vai to daļas, kam piekļuve ir ierobežota;

12) "atklātā teritorija" ir lidostas daļas, tām piegulošā teritorija un ēkas vai to daļas, kas nav 

kontrolējamā teritorija;

13) " ierobežotas iekļuves drošības zona” ir lidostas kontrolējamās teritorijas daļa, kurā 

līdztekus iekļuves ierobežošanai piemēro citus aviācijas drošības standartus ;

14) "norobežota zona" ir zona, kas ar piekļuves kontroli ir atdalīta no ierobežotas iekļuves 

drošības zonām vai, ja pati norobežotā zona ir ierobežotas iekļuves drošības zona – no 

citām ierobežotas iekļuves drošības zonām lidostā;
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15) "iepriekšējās darbības pārbaude" ir personas identitātes pārbaude, tostarp jebkuras 

sodāmības pārbaude, kā daļa no izvērtējuma, vai personai atļaujama iekļūšana ierobežotas 

iekļuves drošības zonās bez pavadījuma;

16) "pasažieri, bagāža, krava vai pasts, kas turpina ceļu citā gaisa kuģī" ir pasažieri, bagāža, 

krava vai pasts, kas atstāj lidostu citā gaisa kuģī, nevis tajā, kurā ieradušies lidostā;

17) "tranzīta pasažieri, bagāža, krava vai pasts" ir pasažieri, bagāža, krava vai pasts, kas atstāj 

lidostu tajā pašā gaisa kuģī, ar ko ielidojuši;

18) "pasažieris, kas potenciāli var radīt problēmas" ir vai nu pasažieris, kas izraidīts no valsts, 

persona, ko imigrācijas iemeslu dēļ nevar ielaist valstī, vai persona, kas ir tiesas 

uzraudzībā;

19) "rokas bagāža" ir bagāža, ko paredzēts pārvadāt gaisa kuģa salonā;

20) "reģistrētā bagāža" ir bagāža, ko paredzēts pārvadāt gaisa kuģa kravas nodalījumā;

21) "pasažiera reģistrētā bagāža " ir bagāža, ko pieņem pārvadāšanai gaisa kuģa kravas 

nodalījumā un ko reģistrējis pasažieris, kurš ceļo ar to pašu lidojumu;

22) "gaisa pārvadātāja pasts" ir pasta sūtījumi, kuru nosūtītājs un saņēmējs ir gaisa pārvadātājs;

23) "gaisa pārvadātāja materiāli" ir materiāli, kuru nosūtītājs un saņēmējs ir gaisa pārvadātājs 

vai kurus lieto gaisa pārvadātājs;
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24) "pasts" ir sarakstes un citu priekšmetu sūtījumi, kas nav gaisa pārvadātāja pasts un ko 

paredzēts nogādāt pasta dienestiem saskaņā ar Pasaules pasta savienības noteikumiem;

25) "krava" ir jebkurš īpašums, ko paredzēts pārvadāt ar gaisa kuģi un kas nav bagāža, pasts, 

gaisa pārvadātāja pasts un gaisa pārvadātāja materiāli, kā arī krājumi patērēšanai lidojumā;

26) "pilnvarotais pārstāvis" ir gaisa pārvadātājs, aģents, kravas ekspeditors vai cits tiesību 

subjekts, kas kravai vai pastam veic drošības kontroli;

27) "zināmais nosūtītājs" ir nosūtītājs, kas kravu vai pastu pārsūta pats savām vajadzībām, un 

kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, 

lai kravu vai pastu ļautu pārvadāt ar jebkuru gaisa kuģi;

28) "pazīstamais nosūtītājs" ir nosūtītājs, kurš kravu vai pastu pārsūta pats savām vajadzībām 

un kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir 

pietiekami, lai attiecīgo kravu ļautu pārvadāt ar kravai paredzētiem gaisa kuģiem vai pastu

- ar pastam paredzētiem gaisa kuģiem;

29) "gaisa kuģa drošības pārbaude" ir to gaisa kuģa iekšējo daļu pārbaude, kurām būtu varējuši 

piekļūt pasažieri, līdz ar gaisa kuģa kravas nodalījumu pārbaudi, lai atklātu aizliegtus 

priekšmetus un nelikumīgu iejaukšanos gaisa kuģa darbībā;
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30) "gaisa kuģa pārmeklēšana" ir gaisa kuģa iekšienes un ārpuses pieejamo daļu pārbaude, lai 

konstatētu aizliegtus priekšmetus un nelikumīgu iejaukšanos gaisa kuģa darbībā;

31) " drošības darbinieks lidojumā" ir valsts algota persona, kas ceļo dalībvalsts licencēta gaisa 

pārvadātāja gaisa kuģī nolūkā aizsargāt minēto gaisa kuģi un tajā esošās personas pret 

nelikumīgas iejaukšanās darbībām.

4. pants

Kopīgi pamatstandarti

1. Kopīgie pamatstandarti civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās 

darbībām ir izklāstīti pielikumā.

2. Sīki izstrādātus pasākumus 1. punktā minēto kopīgo pamatstandartu īstenošanai izstrādā 

saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

Šie pasākumi jo īpaši attiecas uz:

a) pārbaudes metodēm, piekļuves kontroli un citām drošības pārbaudēm;

b) gaisa kuģu drošības pārbaužu un gaisa kuģu pārmeklēšanas metodēm;

c) aizliegtiem priekšmetiem;
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d) iekārtu darbības efektivitātes kritērijiem un kvalitātes pārbaudēm;

e) prasībām, ko izvirza darbiniekiem, pieņemot darbā, kā arī viņu apmācībām;

f) kritisko daļu noteikšanu ierobežotas iekļuves drošības zonās;

g) pilnvaroto pārstāvju, zināmo nosūtītāju un pazīstamo nosūtītāju pienākumiem un 

viņu apstiprināšanas procedūrām;

h) to personu, preču un gaisa kuģu kategorijām, kurām objektīvu iemeslu dēļ piemēro 

īpašas drošības procedūras vai kuras atbrīvo no pārbaudēm, piekļuves kontroles vai 

citām drošības pārbaudēm.

3. Komisija, grozot šo regulu ar lēmumu saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo 

kontroles procedūru, nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no 1. punktā 

minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem un paredzēt tādus alternatīvus drošības 

pasākumus, kas, balstoties uz vietējo riska novērtējumu, nodrošinātu pietiekama līmeņa 

aizsardzību. Šādus alternatīvus pasākumus pamato ar iemesliem, kas ir saistīti ar gaisa 

kuģu lielumu vai arī ar veicamo darbību vai citu attiecīgu darbību būtību, mērogu vai 

biežumu.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var piemērot 15. panta 4. punktā paredzēto 

steidzamības procedūru.

Dalībvalstis informē Komisiju par šiem pasākumiem.
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4. Dalībvalstis nodrošina 1. punktā minēto kopīgo pamatstandartu piemērošanu savā 

teritorijā. Ja dalībvalstij ir iemesls uzskatīt, ka aviācijas drošības noteikumu pārkāpuma dēļ 

ir apdraudēta aviācijas drošība, tā veic piemērotu un tūlītēju darbību, lai novērstu 

pārkāpumu un konsekventi garantētu civilās aviācijas drošību.

5. pants

Stingrāki pasākumi, ko piemēro dalībvalstis

1. Dalībvalstis var piemērot stingrākus pasākumus nekā 4. pantā minētie kopīgie 

pamatstandarti. To darot, tās pieņem lēmumus, pamatojoties uz riska novērtējumu un 

ievērojot Kopienas tiesību aktus. Minētie pasākumi ir atbilstīgi, objektīvi, nediskriminatīvi 

un samērīgi ar risku, kura novēršanai tie ir paredzēti.

2. Dalībvalstis pēc iespējas drīz informē Komisiju par tādiem pasākumiem. Komisija, 

saņēmusi tādu informāciju, to pārsūta citām dalībvalstīm.

3. Dalībvalstīm nav jāinformē Komisija, ja attiecīgi pasākumi attiecas tikai uz konkrētu 

lidojumu konkrētā datumā.
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6. pants

Drošības pasākumi, ko prasa trešās valstis

1. Neskarot divpusējus nolīgumus, kuros Kopiena ir līgumslēdzēja puse, dalībvalsts dara 

Komisijai zināmus drošības pasākumus, kurus lidojumiem no kādas dalībvalsts lidostas uz 

kādu trešo valsti vai virs tās teritorijas pieprasa attiecīgā trešā valsts, ja tie atšķiras no 4. 

pantā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem.

2. Komisija pēc attiecīgas dalībvalsts lūguma vai savas ierosmes pārbauda, kā piemēro visus 

pasākumus, kas tai darīti zināmi saskaņā ar 1. punktu, un, ievērojot 15. panta 2. punktā 

minēto procedūru, var sagatavot atbildi attiecīgajai trešai valstij.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja:

a) attiecīgā dalībvalsts piemēro minētos pasākumus saskaņā ar 5. pantu; vai

b) trešās valsts prasība attiecas tikai uz konkrētu lidojumu konkrētā datumā.
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7. pants

Pilnvarotā iestāde

Ja vienā dalībvalstī divas vai vairākas struktūras darbojas civilās aviācijas drošības jomā, attiecīgā 

dalībvalsts norīko vienu iestādi (turpmāk "pilnvarotā iestāde"), kas ir atbildīga par 4. pantā minēto 

kopīgo pamatstandartu īstenošanas koordināciju un pārraudzību.

8. pants

Valsts civilās aviācijas drošības programma

1. Katra dalībvalsts izstrādā, piemēro un uztur valsts civilās aviācijas drošības programmu.

Minētajā programmā ir definēti pienākumi 4. pantā minēto kopīgo pamatstandartu 

īstenošanai un aprakstīti pasākumi, kas šajā sakarā jāveic ekspluatantiem un tiesību 

subjektiem.

2. Pilnvarotā iestāde, pamatojoties uz principu, kas paredz informēt tikai tos, kuriem 

informācija tiešām jāsaņem, tiem ekspluatantiem un tiesību subjektiem, kam pēc iestādes 

atzinuma ir likumīgas intereses, rakstiski dara zināmas attiecīgās valsts civilās aviācijas 

drošības programmas daļas.
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9. pants

Kvalitātes kontroles valsts programmas

1. Katra dalībvalsts izstrādā, piemēro un uztur kvalitātes kontroles valsts programmu.

Minētā programma ļauj dalībvalstij pārbaudīt civilās aviācijas drošības kvalitāti, lai 

pārraudzītu gan šīs regulas, gan valsts civilās aviācijas drošības programmas ievērošanu.

2. Kvalitātes kontroles valsts programmas parametrus pieņem, grozot šo regulu, pievienojot 

pielikumu saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var piemērot 15. panta 4. punktā paredzēto 

steidzamības procedūru.

Programma ļauj ātri konstatēt un novērst trūkumus. Tajā arī paredzēts, ka pilnvarotā 

iestāde regulāri pārrauga visas lidostas, ekspluatantus un tiesību subjektus, kas ir atbildīgi 

par aviācijas drošības standartu īstenošanu un atrodas attiecīgajā dalībvalstī – tieši vai 

veicot virsuzraudzību.
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10. pants

Lidostas drošības programma

1. Katrs lidostas ekspluatants izstrādā, piemēro un uztur lidostas drošības programmu.

Minētajā programmā ir aprakstītas metodes un procedūras, kas jāievēro lidostas 

ekspluatantam, gan ievērojot šīs regulas prasības, gan tās dalībvalsts valsts civilās aviācijas 

drošības programmas prasības, kurā atrodas lidosta.

Programmā ir iekļauti iekšējas kvalitātes kontroles noteikumi, kuros aprakstīts, kā lidostas 

ekspluatants pārrauga minēto metožu un procedūru ievērošanu.

2. Lidostas drošības programmu iesniedz pilnvarotajai iestādei, kas vajadzības gadījumā var 

veikt turpmākas darbības.

11. pants

Gaisa pārvadātāja drošības programma

1. Katrs gaisa pārvadātājs izstrādā, piemēro un uztur gaisa pārvadātāja drošības programmu.

Minētajā programmā ir aprakstītas metodes un procedūras, kas jāievēro gaisa 

pārvadātājam, ievērojot šīs regulas prasības, kā arī tās valsts civilās aviācijas drošības 

programmas prasības, kuras ir spēkā dalībvalstī, no kuras viņš sniedz pakalpojumus.
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Programmā ir iekļauti iekšējās kvalitātes kontroles noteikumi, kuros aprakstīts, kā gaisa 

pārvadātājs pārrauga šo metožu un procedūru ievērošanu.

2. Gaisa pārvadātāja drošības programmu pēc lūguma iesniedz pilnvarotajai iestādei, kas 

vajadzības gadījumā var veikt turpmākas darbības.

3. Ja Kopienas gaisa pārvadātāja drošības programmu ir apstiprinājusi tās dalībvalsts 

pilnvarotā iestāde, kas piešķir licenci, visas citas dalībvalstis atzīst gaisa pārvadātāju par 

tādu, kas atbilst 1. punkta prasībām. Tas neskar dalībvalstu tiesības lūgt jebkuru gaisa 

pārvadātāju sīkāk informēt, kā viņš īsteno:

a) drošības pasākumus, ko attiecīgā dalībvalsts piemēro saskaņā ar 5. pantu; un / vai

b) vietējas procedūras, ko piemēro lidostās, kuras viņš apkalpo.

12. pants

Tiesību subjekta drošības programma

1. Visi tiesību subjekti, kam saskaņā ar 8. pantā minēto valstu civilās aviācijas drošības 

programmu ir jāpiemēro aviācijas drošības standarti, izstrādā, piemēro un uztur tiesību 

subjekta drošības programmu.
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Minētajā programmā ir aprakstītas metodes un procedūras, kas jāievēro tiesību subjektam, 

lai saistībā ar savu veikto darbību viņš ievērotu civilās aviācijas drošības programmas 

prasības tajā dalībvalstī, kurā viņš atrodas.

Programmā ir iekļauti iekšējās kvalitātes kontroles noteikumi, kuros aprakstīts, kā tiesību 

subjekts pārrauga minēto metožu un procedūru ievērošanu.

2. Programmu pēc lūguma iesniedz attiecīgās dalībvalsts pilnvarotajai iestādei, kas vajadzības 

gadījumā var veikt turpmākas darbības.

13. pants

Komisijas veiktas pārbaudes

1. Komisija sadarbībā ar attiecīgās dalībvalsts pilnvaroto iestādi veic pārbaudes, arī lidostu, 

ekspluatantu un to tiesību subjektu pārbaudes, kuri piemēro aviācijas drošības standartus,

lai pārraudzītu, kā dalībvalstis piemēro šo regulu, un vajadzības gadījumā nāktu klajā ar 

ieteikumiem, kā uzlabot aviācijas drošību. Lai to nodrošinātu, pilnvarotā iestāde rakstiski 

informē Komisiju par visām tās teritorijā esošām civilās aviācijas lidostām, uz kurām

neattiecas 4. panta 3. punkts.

Tādu pārbaužu procedūras paredz saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.
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2. Komisija veic bez iepriekšēja brīdinājuma pārbauda lidostas, ekspluatantus un tos tiesību 

subjektus, kas piemēro aviācijas drošības standartus. Komisija pirms pārbaudes par to 

laikus informē attiecīgo dalībvalsti.

3. Katru Komisijas pārbaudes ziņojumu dara zināmu attiecīgās dalībvalsts pilnvarotajai 

iestādei, kas atbildē izklāsta, kādus pasākumus tā veikusi, lai novērstu visus konstatētos 

trūkumus.

Ziņojumu līdz ar pilnvarotās iestādes atbildi pēc tam dara zināmu citu dalībvalstu 

pilnvarotām iestādēm.

14. pants

Informācijas izplatīšana

Saskaņā ar Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom par "klasificētiem ES dokumentiem" uzskata 

šādus dokumentus, ko nedara atklātībā pieejamus:

a) 4. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā minētos 

pasākumus un procedūras, ja tajās ir ietverta neizpaužama drošības informācija;

b) Komisijas pārbaudes ziņojumus un pilnvaroto iestāžu atbildes, kā minēts 13. panta 

3. punktā.

15. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Komiteja.
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2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir viens mēnesis.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. 

pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 6. punktu un 7. 

pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

16. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic 

visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sankcijām ir jābūt efektīvām, 

samērīgām un preventīvām.

17. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 2320/2002 ar šo ir atcelta.
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18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī.

To piemēro no ......*, izņemot 4. panta 2. punktu, 4. panta 3. punktu, 9. panta 2. punktu, 13. panta 

1. punktu un 15. pantu, ko piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

  

* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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PIELIKUMS

KOPĪGI PAMATSTANDARTI (4. PANTS)

1. LIDOSTU DROŠĪBA

1.1. Prasības, ko izvirza lidostu plānojumam

1. Projektējot un būvējot jaunas lidostu struktūras vai pārbūvējot esošas lidostu struktūras, 

pilnībā jāņem vērā šajā pielikumā izklāstīto kopīgo pamatstandartu īstenošanas prasības, kā 

arī to īstenošanas tiesību akti.

2. Lidostās izveido šādas zonas:

a) atklātā teritorija;

b) kontrolējamā teritorija;

c) ierobežotas iekļuves drošības zonas; un

d) ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskās daļas.

1.2. Piekļuves kontrole

1. Piekļuvi kontrolējamai teritorijai ierobežo, lai novērstu nepiederošu personu un 

transportlīdzekļu iekļuvi minētajās zonās.
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2. Piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonām kontrolē, lai neļautu nepiederošām personām 

un transportlīdzekļiem iekļūt minētajās zonās.

3. Personām un transportlīdzekļiem var ļaut piekļūt kontrolējamai teritorijai un ierobežotas 

iekļuves drošības zonām vienīgi tad, ja tie atbilst paredzētajiem drošības nosacījumiem.

4. Personas, arī gaisa kuģu apkalpju locekļi, iztur iepriekšējās darbības pārbaudi, lai varētu 

saņemt apkalpju identifikācijas kartes vai lidostas identifikācijas kartes, ar ko ir atļauta 

iekļuve ierobežotas iekļuves drošības zonās.

1.3. Tādu personu pārbaudes, kuras nav pasažieri, un līdzi paņemtu priekšmetu 

pārbaudes

1. Personas, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtus priekšmetus konsekventi, izlases kārtā 

pārbauda, pirms minētās personas un priekšmeti iekļūst ierobežotas iekļuves drošības 

zonās, lai novērstu aizliegtu priekšmetu iekļuvi minētajās zonās.

2. Visas personas, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtus priekšmetus pārbauda, pirms minētās 

personas un priekšmeti iekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskajās daļās, lai 

novērstu aizliegtu priekšmetu iekļuvi minētajās zonās.

1.4. Transportlīdzekļu pārbaudes

Transportlīdzekļus pirms iekļuves ierobežotas iekļuves drošības zonās pārbauda, lai novērstu 

aizliegtu priekšmetu iekļuvi minētajās zonās.
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1.5 Novērošana, patruļas un citas fiziskas pārbaudes

Lidostās un vajadzības gadījumā tai piegulošās sabiedrībai pieejamās zonās veic novērošanu, 

organizē patruļas un citas fiziskas pārbaudes, lai konstatētu personu aizdomīgu izturēšanos, 

konstatētu vājās vietas, ko varētu izmantot, lai veiktu nelikumīgas iejaukšanās darbības, un atturētu 

personas no tādu darbību veikšanas.

2. NOROBEŽOTAS LIDOSTU ZONAS

Gaisa kuģi, kas ir novietoti stāvēšanai norobežotās lidostu zonās, uz ko attiecas 4. panta 3. punktā 

minētie alternatīvie pasākumi, ir nošķirti no gaisa kuģiem, uz ko pilnībā attiecas kopīgie 

pamatstandarti, lai nodrošinātu minētajiem gaisa kuģiem, pasažieriem, bagāžai, kravai un pastam 

piemērojamo drošības standartu ievērošanu pilnībā.

3. GAISA KUĢU DROŠĪBA

1. Pirms izlidošanas gaisa kuģiem veic gaisa kuģu drošības pārbaudi vai gaisa kuģu 

pārmeklēšanu, lai nodrošinātu, ka tajos nav aizliegtu priekšmetu. Gaisa kuģiem, kas veic 

tranzīta lidojumus, var veikt citus atbilstīgus pasākumus.

2. Visus gaisa kuģus sargā no nesankcionētas iejaukšanās.
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4. PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

4.1. Pasažieru un rokas bagāžas pārbaudes

1. Visus pasažierus, kas sāk ceļojumu, turpina ceļojumu citā gaisa kuģī, kā arī tranzīta 

pasažierus un viņu rokas bagāžu pārbauda, lai novērstu aizliegtu priekšmetu iekļuvi 

ierobežotas iekļuves drošības zonās, kā arī gaisa kuģos.

2. Pasažierus, kas turpina ceļu citā gaisa kuģī, kā arī viņu rokas bagāžu var atbrīvot no 

pārbaudes, ja:

a) viņi ierodas lidostā no kādas dalībvalsts – ja vien Komisija vai attiecīgā dalībvalsts 

nav informējusi, ka minētos pasažierus un viņu rokas bagāžu nevar uzskatīt par 

pārmeklētu saskaņā ar kopīgajiem pamatstandartiem; vai

b) viņi ierodas lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus atzīst 

par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā 

minēto procedūru.

3. Tranzīta pasažierus un viņu rokas bagāžu var atbrīvot no pārbaudes, ja:

a) viņi paliek gaisa kuģos; vai

b) viņi ir nošķirti no pārbaudītiem pasažieriem, kas atstāj lidostu un nav pasažieri, kuri 

ceļo tajā pašā gaisa kuģī; vai
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c) viņi ierodas lidostā no kādas dalībvalsts – ja vien Komisija vai attiecīgā dalībvalsts 

nav informējusi, ka minētos pasažierus un viņu rokas bagāžu nevar uzskatīt par 

pārmeklētu saskaņā ar kopīgajiem pamatstandartiem; vai

d) viņi ierodas lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus atzīst 

par līdzvērtīgiem Kopienas standartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto 

procedūru.

4.2. Pasažieru un rokas bagāžas aizsardzība

1. Pasažierus un viņu rokas bagāžu aizsargā pret neatļautu iejaukšanos no brīža, kad viņus 

pārbauda, līdz brīdim, kad lidostu atstāj gaisa kuģis, ar ko viņi ceļo.

2. Pārbaudītie pasažieri, kas atstāj lidostu, ir nošķirti ar pasažieriem, kas ierodas lidostā, 

izņemot gadījumus, ja:

a) pasažieri ierodas lidostā no kādas dalībvalsts – ja vien Komisija vai attiecīgā 

dalībvalsts nav informējusi, ka minētos pasažierus un viņu rokas bagāžu nevar 

uzskatīt par pārmeklētu saskaņā ar kopīgajiem pamatstandartiem; vai

b) pasažieri ierodas lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus 

atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā 

minēto procedūru.
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4.3. Pasažieri, kas potenciāli var radīt problēmas

Pirms lidostas atstāšanas pasažieriem, kas potenciāli var radīt problēmas, piemēro attiecīgus 

drošības pasākumus.

5. REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

5.1. Reģistrētās bagāžas pārbaudes

1. Pirms iekraušanas gaisa kuģos pārbauda visu reģistrēto bagāžu, lai novērstu aizliegtu 

priekšmetu iekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonās, kā arī gaisa kuģos.

2. Reģistrēto bagāžu, ko paredzēts pārkraut citos gaisa kuģos, var atbrīvot no pārbaudes, ja:

a) tā ir ieradusies lidostā no kādas dalībvalsts – ja vien Komisija vai attiecīgā 

dalībvalsts nav informējusi, ka minēto reģistrēto bagāžu nevar uzskatīt par 

pārbaudītu saskaņā ar kopīgajiem pamatstandartiem; vai

b) tā ir ieradusies lidostā no kādas trešās valsts, kurā piemērotos drošības standartus 

atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem saskaņā ar 15. panta 2. punktā 

minēto procedūru.

3. Reģistrēto tranzīta bagāžu var atbrīvot no pārbaudes, ja tā paliek gaisa kuģos.
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5.2. Reģistrētās bagāžas aizsardzība

Reģistrēto bagāžu, ko paredzēts pārvadāt ar gaisa kuģiem, aizsargā pret neatļautu 

iejaukšanos no brīža, kad to pārbauda vai nodod gaisa pārvadātāja pārziņā, atkarībā no tā, 

kas notiek vispirms, līdz brīdim, kad lidostu atstāj gaisa kuģis, ar ko to paredzēts pārvadāt.

5.3. Bagāžas identifikācija

1. Katru reģistrētās bagāžas vienību marķē kā reģistrēta pasažiera bagāžu vai kā bagāžu, 

kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī.

2. Reģistrēto bagāžu, kura īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, netransportē, izņemot gadījumus, 

kad bagāža neatkarīgu iemeslu dēļ ir nošķirta no pasažiera vai kad tai veiktas papildu 

drošības pārbaudes.

6. KRAVA UN PASTS

6.1. Kravas un pasta drošības pārbaudes

1. Pirms iekraušanas gaisa kuģos visai kravai un pastam veic drošības pārbaudes. Gaisa 

pārvadātājs nepieņem kravu vai pastu pārvadāšanai gaisa kuģos, ja pats nav veicis tādas 

pārbaudes vai arī ja pilnvarotais pārstāvis, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs 

nav apstiprinājis un apliecinājis drošības pārbaužu piemērošanu.

2. Kravai un pastam, ko paredzēts pārkraut citos gaisa kuģos, var veikt citādu drošības 

pārbaudi, kas jānosaka īstenošanas tiesību aktā.



14039/1/06 REV 1 is 8
PIELIKUMS DG C III LV

3. Tranzīta kravu un pastu var atbrīvot no drošības pārbaudes, ja tas paliek gaisa kuģos.

6.2. Kravas un pasta aizsardzība

1. Kravu un pastu, ko paredzēts pārvadāt ar gaisa kuģi, aizsargā pret nesankcionētu 

iejaukšanos no drošības pārbaužu piemērošanas sākuma, kamēr lidostu atstāj gaisa kuģis, 

ar ko to ir paredzēts pārvadāt.

2. Kravu un pastu, kas pēc drošības pārbaudēm nav pietiekami aizsargāts pret nesankcionētu 

iejaukšanos, pārmeklē.

7. GAISA PĀRVADĀTĀJA PASTS UN GAISA PĀRVADĀTĀJA MATERIĀLI

Gaisa pārvadātāja pastam un gaisa pārvadātāja materiāliem veic drošības pārbaudes un tad līdz 

iekraušanai gaisa kuģos sargā, lai novērstu aizliegtu priekšmetu iekļuvi gaisa kuģos.

8. KRĀJUMI PATĒRĒŠANAI LIDOJUMĀ 

Krājumiem patērēšanai lidojumā, arī pārtikai, ko paredzēts gaisa kuģos pārvadāt vai lietot, veic 

drošības pārbaudes, un tad līdz iekraušanai gaisa kuģos sargā, lai novērstu aizliegtu priekšmetu 

iekļuvi gaisa kuģos.
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9. LIDOSTU KRĀJUMI

Krājumiem, ko paredzēts pārdot vai lietot ierobežotas iekļuves drošības zonās, arī beznodokļu 

veikalu un restorānu krājumiem veic drošības pārbaudi, lai novērstu aizliegtu priekšmetu iekļuvi 

minētajās zonās.

10. DROŠĪBAS PASĀKUMI LIDOJUMA LAIKĀ

1. Neskarot spēkā esošos aviācijas drošības noteikumus:

a) nepiederošām personām ir liegts lidojuma laikā iekļūt lidojuma apkalpes kabīnē;

b) lidojuma laikā pasažieriem, kas potenciāli var radīt problēmas, piemēro attiecīgus 

drošības pasākumus.

2. Veic attiecīgus drošības pasākumus, piemēram, gaisa kuģa apkalpes locekļu un salona 

personāla apmācības, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās darbības lidojuma laikā.

3. Gaisa kuģa salonā vai lidojuma apkalpes kabīnē neienes ieročus, ja vien attiecīgās valstis 

to nav atļāvušas saskaņā ar saviem attiecīgiem tiesību aktiem.

4. Panta 3. punktu piemēro arī drošības darbiniekiem lidojuma laikā, ja viņi ir bruņoti.
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11. PERSONĀLA PIEŅEMŠANA UN APMĀCĪBA

1. Personas, kas veic pārmeklēšanu, piekļuves kontroli vai citas drošības pārbaudes, vai ir 

atbildīgas par minēto darbību veikšanu, pieņem darbā, apmāca un vajadzības gadījumā 

sertificē, lai nodrošinātu, ka tās ir piemērotas darbam un ir kompetentas veikt pienākumus, 

kas viņām uzticēti.

2. Personas, kas nav pasažieri un kam jāiekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, saņem 

drošības apmācību, pirms saņem lidostas identitātes karti vai apkalpes identitātes karti.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētās apmācības īsteno tūlīt pēc pieņemšanas darbā un regulāri 

atkārto.

4. Šā panta 1. un 2. punktā minēto personu apmācībās iesaistītie instruktoriem ir vajadzīgā 

kvalifikācija.

12. DROŠĪBAS IEKĀRTAS

Ar iekārtām, ko lieto pārbaudēs, piekļuves kontrolē un citās drošības pārbaudēs, var veikt attiecīgās 

drošības pārbaudes.
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I. Ievads

Komisija 2005. gada septembrī nāca klajā ar priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko aizstāj 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem 

civilās aviācijas drošības jomā 1. Šī regula, kuru izstrādāja un pieņēma, reaģējot uz 2001. gada 

11. septembra terora aktiem Amerikas Savienotās Valstīs, ir spēkā no 2003. gada janvāra.

Regula 2320/2002 ir jāaizstāj ar jaunu tekstu, tāpēc ka tās piemērošana ir izraisījusi vairākas 

īstenošanas problēmas.

Eiropas Parlaments sniedza atzinumu pirmajā lasījumā 2006. gada 15. jūnijā; tajā ir iekļauti 

85 grozījumi.

Padome rūpīgi izskatīja iespēju pirmajā lasījumā par regulas projekta tekstu panākt 

vienošanos ar Eiropas Parlamentu. Neoficiālas pārrunas ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem 

tomēr rāda, ka jautājums par drošības pasākumu finansēšanu būtu jāizpēta uzmanīgāk, lai 

varētu izstrādāt visām pusēm pieņemamu tekstu. Tādēļ Padome nolēma pieņemt kopējo 

nostāju, pēc iespējas ņemot vērā grozījumus, ko Eiropas Parlaments veicis pirmajā lasījumā, 

kā arī censties panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu vēlāk.

Pēc tam, kad dokumentu pilnībā izskatījuši juristi lingvisti, Padome 2006. gada 11. decembrī

pieņēma kopējo nostāju. Pieņemot šo nostāju, Padome pienācīgi ņēma vērā Eiropas 

Parlamenta atzinumu pirmajā lasījumā, piekrītot 46 grozījumiem.

Padome turklāt ņēma vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu.

  
1 OV L 355, 20.12.2002., 1. lpp. 1.
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II. Kopējās nostājas analīze

Padome piekrita Komisijas priekšlikumā paredzētajiem galvenajiem darbības virzieniem. 

Tomēr attiecībā uz dažiem punktiem Padome nolēma grozīt tekstu – galvenokārt, lai padarītu 

to skaidrāku, vienkāršāku un vieglāk saprotamu. 

Visnozīmīgākās izmaiņas, ko Padome veica Komisijas priekšlikumā, attiecas uz šādām divām 

jomām:

Pirmkārt, attiecībā uz komitoloģiju Padome ņēma vērā jaunos noteikumus, ko Padome 

pieņēma 2006. gada jūlijā 1. Jaunā regulatīvā procedūra, kurā līdz ar jaunajiem noteikumiem 

ir ieviesta rūpīga pārbaude, kas Eiropas Parlamentam dod lielākas pilnvaras, ir paredzēta 

regulas projekta 4. panta 3. punktā un 9. panta 2. punktā. Regulas 4. panta 3. punkts attiecas 

uz kritērijiem, kas nosaka, kādos gadījumos dalībvalstis var atkāpties no vispārējiem 

standartiem attiecībā uz mazām lidostām vai maziem gaisa kuģiem.  Regulas 9. panta 2. 

punktā precizēti standarti, kas piemērojami dalībvalstu valstu kvalitātes kontroles 

programmām. 

Otrkārt, 5. panta 2. punktā paredzēts, ka dalībvalstis var piemērot stingrākus valsts pasākumus 

nekā tos, kas noteikti regulā. Ņemot vērā galvenās problēmas, dažādo drošības apdraudējumu 

nopietnību un to, ka situācija, kas saistīta ar šo apdraudējumu, var strauju mainīties, Padome 

uzskatīja, ka dalībvalstu rīcībā vajadzētu būt pietiekamām iespējām, lai veiktu jebkādus 

papildu vai īpašus pasākumus, ko tās uzskata par vajadzīgiem.  Padome uzskata, ka attiecībā 

uz šādiem pasākumiem nevajadzētu pieprasīt īpašu pamatojumu Kopienas līmenī. 

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem Padome – pilnībā vai daļēji –

varēja pieņemt šādus 46 grozījumus:

2., 4., 5., 7., 8., 11., 12., 15., 17., 18., 20., 21., 23.-30., 33., 34., 37., 40., 45.-49., 51., 53.-58., 

65.-68., 73., 77.-79., 82. un 84. grozījumu.

  
1 OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp. 11.
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Tomēr vairākus citus grozījumus Padome nevarēja pieņemt. Kā galvenie no šādiem 

grozījumiem ir minami 3., 35., 43. un 44. grozījums par drošības pasākumu finansējumu 

saskaņā ar regulu. Padome uzskata, ka nav piemēroti šādos tehniskos noteikumos paredzēt 

finansējuma prasības vai saistības. Subsidiaritātes princips nosaka, ka šādi jautājumi ir jārisina 

valsts līmenī. 

Vairāki citi grozījumi netika pieņemti – vai arī tie netika pieņemti daļēji –, tāpēc ka tie 

paplašinātu regulas darbības jomu, cenšoties sasniegt vairāk nekā paredzētos drošības mērķus.  

Proti, tas attiecas uz 6., 9., 19., 36., 45., 57., 80. un 85. grozījumu. 1., 10., 13., 14., 16., 18., 

22., 31., 32., 33., 50., 52., 60., 6.3, 72. un 74. grozījumu nepieņēma – pilnībā vai daļēji –, 

tāpēc ka tie ir pretrunā ar regulas projekta citām daļām, nepiešķir tekstam nekādu būtisku 

jaunu nozīmi vai arī tie nav saskaņoti ar atzīto aviācijas drošības terminoloģiju. Visbeidzot, 

20., 21., 38., 39., 41., 42., 59., 61., 62., 64., 69., 70., 71., 75., 76. un 83. grozījumu nepieņēma 

– pilnībā vai daļēji –, tā kā Padome uzskata, ka tie ir pārāk detalizēti šāda veida regulai vai ka 

tie neatbilst Kopienas iestāžu procedūrām, vai arī to, ka ne dalībvalstis, ne attiecīgie tirgus 

dalībnieki tos praksē nevarētu īstenot.

III. Secinājums

Padome uzskata, ka šī kopēja nostāja ir piemērota un līdzsvarota. Tā uzskata, ka kopējā 

nostāja atspoguļo mērķus, kas nosprausti lielākajā daļā Parlamenta ierosināto grozījumu. 

Padome vēlētos uzsvērt lielos centienus, kas veikti, lai panāktu drīzu vienošanos par šo regulu 

un pauž paļāvību, ka kopējā nostāja dos iespēju pieņemt tiesību aktu kā paredzēts. 

___________________
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KOMISIJAS DEKLARĀCIJAS

5. panta 2. punkts un 3 punkts (mainīts) "Dalībvalstu piemēroti stingrāki pasākumi"

Komisija neuzskata par pareizu grozīt priekšlikumu, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis atzinumu

par kopējās nostājas 5. panta 2. punkta un 3. punkta grozījumiem salīdzinājumā ar Komisijas 

iesniegto priekšlikumu, jo īpaši par komitejas procedūras īstenošanas noteikumiem saistībā ar 

analīzi par dalībvalstu piemērotiem stingrākiem pasākumiem un atļaujām piemērot tādus 

pasākumus.

6. pants "Drošības pasākumi, ko prasa trešās valstis"

Pēc savas ierosmes pieņemot lēmumus par to – pieņemt vai nepieņemt lēmumus saskaņā ar 6. panta 

2. punktu,, Komisija ņems vērā, vai lūgums ir saistīts tikai ar to dalībvalsti, kas nāk klajā ar

paziņojumu, vai arī tas ir vai būs saistīts arī ar citām dalībvalstīm.
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18. pants "Stāšanās spēkā"

Laikā no šīs regulas stāšanās spēkā līdz 11. panta piemērošanas datumam Komisija interpretēs un 

skaidros Regulas (EK) Nr. 2320/2002 5. panta 4. punktu, ņemot vērā šīs regulas 11. pantu.

Pielikuma 6. nodaļa "Krava un pasts"

Komisija atzīst, ka pasts ir īpaša tipa krava, un tāpēc uz to būtu jāattiecina īpašas drošības 

pārbaudes. Tādām kontrolēm būtu jābūt samērīgām ar apdraudējuma pakāpi, un tām būtu jātiecas 

negatīvi neietekmēt tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības pasta nozarē.

Precīzas drošības kontroļu prasības pastam būs noteiktas īstenošanas tiesību aktos, bet Komisija 

apzinās, ka pasta nozarē pastāv vēlme pēc stabiliem noteikumiem. Tālab Komisija ir paredzējusi, ka 

īstenošanas tiesību aktu pamatā būs esošās EK drošības prasības pastam, un konkrēti – tajos 

sākotnēji saglabās īpašos noteikumus par tādiem pasta sūtījumiem, ko pārvadā aviopārvadājumos, 

kuros pārvadā tikai pastu.

Turklāt Komisija plāno iesniegt īstenošanas tiesību akta projektu par pastu pirms Regulas (EK) Nr. 

2320/2002 un tās attiecīgo īstenošanas tiesību aktu atcelšanas, lai nodrošinātu nepārtrauktību,

atcelto tiesību aktu vietā uzreiz stājoties jauniem.

Pielikuma 10. nodaļa "Drošības pasākumi lidojumā"

Saistībā ar 10. nodaļas 3. un 4. punktu, kas iekļauts kopējā nostājā, Komisija vēlas paskaidrot, ka to 

mērķis nav nedz noteikt, ka dalībvalstīm jāparedz ieroču atrašanās reisos, nedz arī to aizliegt. 

Komisija atzīst, ka ikkatrai dalībvalstij individuāli jāpieņem lēmumi par to, vai lidaparātos pārvadā

ieročus, lai vajadzības gadījumā tos lietotu valsts ierēdņi.

________________________
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2005/0191 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopēju nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
pieņemšanu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā 

1. INFORMĀCIJAI 

Datums, kurā priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments COM(2005) 429, galīgā redakcija – 
2005/0191 COD): 

22.09.2005. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 20.04.2006. 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 15.06.2006. 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 11.12.2006 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem 
civilās aviācijas drošības jomā ir spēkā no 2003. gada janvāra. Komisijas veiktajās pārbaudēs 
iegūtā pieredze un regulas piemērošana dalībvalstīs ikdienā liecina, ka dalībvalstīs izstrādātu 
nesaistošu rekomendāciju kopuma strauja ieviešana tiesību aktos ir izraisījusi daudzas 
problēmas, kas ietekmē regulas īstenošanu atbilstošā veidā, jo tā tika ātri sastādīta un 
pieņemta, reaģējot uz 2001. gada 11. septembra notikumiem.  

Tādēļ Komisija ieteica pārskatīt šo regulu, lai precizētu, vienkāršotu un saskaņotu turpmākas 
tiesiskās prasības, lai pastiprinātu vispārējo drošību civilās aviācijas jomā. Jaunajā 
pamatregulā jānosaka tikai pamatprincipi tam, kas ir darāms, lai aizsargātu civilo aviāciju pret 
nelikumīgām iejaukšanās darbībām, bet tehniski un procedūras lēmumi par to, kā tas ir 
sasniedzams, jāiekļauj īstenošanas tiesību aktos. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Trīs institūciju starpā notika intensīva sadarbība, lai atvieglotu drīzu vienošanos šīs lietas 
otrajā lasījumā. Tomēr to nevarēja panākt galvenokārt drošības finansēšanas jautājuma dēļ, 
kam Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā bija ieviesis dažus grozījumus, mēģinot 
dalībvalstīm uzlikt saistības segt vismaz daļu no aviācijas drošības izmaksām.  
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Padomes vienprātīgi pieņemtā kopējā nostāja neapdraud Komisijas priekšlikumā izklāstītos 
būtiskos mērķus un tā pamatpieeju.  

Padomē ir radušies divi specifiski jautājumi, kuri jāņem vērā. 

Pirmais jautājums attiecas uz jauno komitoloģijas noteikumu piemērošanu. Bija jāsaskaņo 
nesen pieņemtie noteikumi, kas izklāstīti Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Lēmumā 2006/512/EK, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko Eiropas Parlamentam 
piešķir lielākas pilnvaras pārbaudīt komitoloģijas pieņemtos autonomus tiesību aktus. Pēc 
Padomes ieskatiem regulatīvā kontroles procedūra, kas ietverta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā, būtu jāattiecina uz 4. panta 3. punktu, ar ko izveido kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm 
atkāpties no kopējiem pamatstandartiem mazām lidostām / maziem gaisa kuģiem, un uz 
9. panta 2. punktu, ar ko dalībvalstīm nosaka valsts kvalitātes kontroles programmas 
specifikācijas. Attiecībā uz šo Komisija piekrīt Padomes viedoklim. 

Otrais jautājums attiecas uz izsvītroto noteikumu, ar ko Komisijai uzliek pienākumu 
pārbaudīt stingrāku pasākumu piemērošanu dalībvalstīs. Komisijas priekšlikuma 5. panta 
2. punktā Komisija ierosināja, ka tai būtu jābūt tiesīgai pārbaudīt, vai katrā dalībvalstī 
stingrākus pasākumus piemēro, tiešām pamatojoties uz riska novērtējumu, un vai tie ir būtiski, 
objektīvi, nediskriminējoši un proporcionāli riskam, kura novēršanai tie ir paredzēti. Pretējā 
gadījumā Komisijai pēc apspriešanās ar komiteju un visbeidzot ar Padomi, būtu jābūt tiesīgai 
nolemt, vai attiecīgā dalībvalsts drīkst turpināt piemērot stingrākus pasākumus. Šo noteikumu 
izsvītroja Padome, kam Komisija nepiekrita, to paužot savā ziņojumā (skat. pielikumu). 

Visbeidzot, lai sasniegtu politisku vienošanos par kopēju nostāju, Komisija izstrādāja 
ziņojumus par to, kā tā interpretēs 6. pantu, 20. pantu un 10. pantu, kā arī par Komisijas 
nodomiem attiecībā uz 6. nodaļu (skat. pielikumu). 

4. KOMISIJAS DETALIZĒTAS PIEZĪMES 

1. Komisijas pieņemtie un kopējā nostājā pilnībā vai daļēji iekļautie EP ierosinātie 
grozījumi 

Saistībā ar 2., 4., 11., 15., 17., 23.-30., 33., 34., 37., 40., 46.-49., 53.-56., 58., 65.-68., 73., 77.-
79. un 82. grozījumu ir jāveic skaidrošana, uzlabota un precīzāka izstrāde vai arī saskaņošana 
ar citiem noteikumiem tekstā. Tostarp ir jānošķir krava un pasts, kā arī jānosaka kritēriji 
mazām lidostām / maziem gaisa kuģiem. 

7. grozījumā apgalvots, ka jāizvirza mērķis ieviest „vienas pieturas drošības” principu visos 
ES reisos. 

8. un 12. grozījums attiecas uz Gibraltāras lidostu, kurai 2006. gada 18. septembrī Kordobā 
izstrādāja jaunu ministra paziņojumu.  

51. grozījums ir saistīts ar dalībvalstīm, kuras atzīst Kopienas gaisa pārvadātāju drošības 
programmas un kuras vēl nav programmu juridiski apstiprinājušas.  

2. Komisijas pieņemtie un kopējā nostājā pilnībā vai daļēji neiekļautie 
EP noraidītie grozījumi 
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Padome noraidīja 3., 35., 43. un 44. grozījumu par drošības finansēšanu. Komisijas piekrīt 
Padomei, ka nav lietderīgi tehniskā regulā ietvert prasības vai saistības attiecībā uz drošības 
finansēšanu.  

Ar 6. un daļu no 57. grozījuma Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA) pieprasa veikt 
pārbaudes aviācijas drošības jomā. Taču ir precīzi jāievēro atšķirība starp drošumu un 
drošību: drošums attiecas uz lidaparāta būvēšanu un lietošanu, turpretim drošība attiecas uz 
nelikumīgas iejaukšanās darbību novēršanu. Tā kā drošība noteikti neietilpst EASA 
uzdevumos, nav lietderīgi šajā regulā mainīt EASA darbības jomu. 

19., 36. un 85. grozījums attiecas uz personāla biogrāfijas datu pārbaudi. Komisija uzskata, ka 
šie grozījumi neietilpst šīs regulas darbības jomā, jo pretējā gadījumā būtu jāiesaista valsts 
izlūkdienestu darbs. Saskaņā ar subsidiaritātes principu Kopienai nebūtu jānosaka saskaņoti 
noteikumi par personāla biogrāfijas datu pārbaudi. Attiecībā uz obligātajām pilotu biogrāfijas 
datu pārbaudēm Komisija var atbalstīt mērķi, bet uzskata, ka pilotu licencēšana neietilpst šīs 
regulas darbības jomā. 

Ar daļu no 20. un 21. grozījuma nepieņemamā veidā maina definīcijas „pasažieri, kas turpina 
ceļu ar citu gaisa kuģi”, „tranzīta pasažieri”, „bagāža”, „krava” un „pasts”. Tikai mainot gaisa 
kuģi, nevis reisa numuru, mainās pasažieru, bagāžas, kravas un pasta drošības statuss. Ja šos 
grozījumus pieņemtu, tas nozīmētu to, ka tranzīta pieturās pasažieriem ir jāizkāpj, bagāža, 
krava un pasts jāizkrauj, lai veiktu to atkārotu pārmeklēšanu, jo tranzīta vietā maina reisa 
numuru. Tas nav nedz nepieciešams, nedz vēlams. 

22. grozījums, ar ko paplašina definīciju par pasažieriem, kas potenciāli var radīt problēmas, 
uzskatāms par nevajadzīgu un nepiemērojamu. Gaisa pārvadātājam vienmēr ir tiesības 
drošības iemeslu labad atteikt iekāpšanu pasažieriem, kas uzvedas nepiedienīgi. Turklāt nav 
skaidrs, kā var iepriekš noteikt to, vai kādas personas uzvedība apdraudēs lidojuma drošumu 
− kā var lidostā atpazīt potenciālo gaisa laupītāju? 

Ar 32. grozījumu pievieno definīciju „pastāvīga izlases veida pārbaude”. Tā kā termins 
neparādās regulā, nav vajadzības to definēt. 

Ar 38. grozījumu pieprasa veikt riska un ietekmes novērtējumu katram no piemērojamajiem 
sīki izstrādātiem ieviešanas pasākumiem un procedūrām, ietverot paredzētās izmaksas. Kamēr 
vispārējā aviācijas drošība būs pakļauta riska un ietekmes novērtējumam, nebūtu lietderīgi to 
izstrādāt atsevišķiem pasākumiem un procedūrām. Izveidojot ieinteresēto personu 
padomdevēja grupu (skat. 61. grozījumu), tiks nodrošināts forums sīkākam ieviešanas 
pasākumu un procedūru novērtējumam. 

Ar 41. un 42. grozījumu pieprasa, lai pirms stingrāku pasākumu piemērošanas dalībvalstis 
ziņo par tiem komitejai un apspriežas ar to. Pēc institūciju ieskatiem nevis dalībvalstīm ir 
jāpaziņo vai jāapspriežas ar regulatīvo komiteju par vēlamajiem pasākumiem, bet gan 
komitejai ir jāpalīdz Komisijai veikt regulatīvo uzdevumu.  

45. grozījums par atbildes izstrādi trešai valstij, kam vajadzīgs veikt drošības pasākumus 
attiecībā uz reisiem no ES lidostas, ir ietverts tikai daļēji. Taču prasība apspriesties ar 
attiecīgo trešo valsti pirms atbildes sniegšanas ir uzskatāma par nepiemērotu, lai to ietvertu 
Kopienas regulā. 
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Ar 50. grozījumu atceļ gaisa pārvadātājam gaisa pārvadātāja drošības programmās uzlikto 
atbildību, nosakot to dalībvalstij, un paredz, ka šīs programmas saistības atbilst saistībām, kas 
izklāstītas valsts civilās aviācijas drošības programmā. Tomēr gaisa pārvadātājam jāizpilda ne 
tikai valsts civilās aviācijas drošības programmā, bet arī šajā regulā noteiktās saistības. 
Turklāt Komisijas priekšlikums uzliek gaisa pārvadātājiem, lidostām un citām juridiskajām 
personām līdzīgas saistības, kuras šis grozījums mainītu. 

52. grozījums nav saskaņots ar 53. grozījumu, kas bija ietverts Padomes kopējā nostājā. 
Komisija piekrīt Padomei, ka 12. panta nosaukumam jābūt šādam: „Juridisko personu 
drošības programma”. 

Ar 59. grozījumu Komisijai pieprasa nodrošināt to, ka visas Eiropas lidostas tiek pārbaudītas 
vismaz vienu reizi četros gados, sākot no brīža, kad šī regulas stājas spēkā. Tas nebūtu reāli, 
jo tas nozīmētu, ka Komisija uzņemas veikt 200 pārbaudes gadā (salīdzinājumā ar aptuveni 
30 pārbaudēm 2005. gadā) vai tieši otrādi, ka Komisija liek dalībvalstīm veikt lidostu 
pārbaudi ik pēc 4 gadiem, kas nav pietiekams skaits pārbaudēm, ko veic valsts iestādes. 

Ar 63. grozījumu mēģina panākt noslēgt vairāk aviācijas nolīgumus ar trešām valstīm. 
Padome ne tikai izsvītroja 17. pantu, uzskatot to par lieku saskaņā ar Līguma 300. pantu, bet 
arī savstarpējās atzīšanas nolīgumu slēgšana nebūtu obligāti jāsaista ar gaisa pakalpojumu 
nolīgumu noslēgšanu. 

Ar 69., 70., 71., 76 un 83 grozījumu pievēršas sīkumiem, kas būtu jāatstāj īstenošanas tiesību 
aktiem, lai gan Komisija atbalstīja mērķi, kuru izvirza šie grozījumi. 

Ar 74. grozījumu nodrošina to, ka gaisa pārvadātājiem nav jābūt pilnvarotiem pārstāvjiem. 
Taču, ja gaisa pārvadātājs apņemas veikt drošības kontroles citam gaisa pārvadātājam, 
pirmajam vienmēr jābūt pilnvarotam pārstāvim. Tāpēc definīcijā „pilnvarotais pārstāvis” – 
definīcija (24) − ir ietverta skaidra atsauce uz gaisa pārvadātāju. 

Ar 80. grozījumu mēģina paplašināt Kopienas gaisa pārvadātāju darbības jomu. Pretstatā 
starptautisko tiesību principiem drošības noteikumus lidojuma laikā nosaka valsts, kurā 
reģistrēts gaisa kuģis, nevis pamatojoties uz pārvadātāja darbības vietu.  

3. Komisijas pieņemtie, bet kopējā nostājā pilnībā vai daļēji neiekļautie 
EP pieņemamie grozījumi 

1., 10., 13., 16., 31. un 33. grozījumā mēģina vērst uzmanību uz to, kāpēc ir vajadzīgi 
aviācijas drošības noteikumi. Tiem nav negatīvas ietekmes uz regulas saturu, lai gan 
formulējums nesaskan ar starptautiski pieņemto terminoloģiju – drošība ir līdzeklis, ar ko 
novērš nelikumīgas iejaukšanās darbības civilajos gaisa kuģos, tādējādi aizsargājot civilo 
aviāciju. 

Ar daļu no 5. grozījuma vārdu „kvalitāte” aizstāj ar vārdu „līmenis”. Saskaņā ar kvalitātes 
kontroles programmu var pārbaudīt gan kvalitāti, gan drošības līmeni. Konsekvences iemeslu 
dēļ attiecībā uz 49. un 56. grozījumu ieteica saglabāt arī vārdu „kvalitāte”. 

9. grozījumā izteikta vēlēšanās izveidot solidaritātes mehānismu, lai novērstu teroristu 
uzbrukumus. Komisija uzskata šo par svarīgu jautājumu, tai pašā laikā atzīstot, ka tā sekas 
neietilpst transporta nozarē. 
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Ar 14. grozījumu pievieno lidostas definīciju. Komisija varēja pieņemt šo grozījumu, lai gan 
šajā regulā lidosta nav obligāti jādefinē.  

Ar 18. grozījumu maina norobežotas zonas definīciju. Šo labojumu varēja pieņemt, lai gan tas 
nav vajadzīgs, jo visas lidostu kontrolējamās teritorijas plašai sabiedrībai nav pieejamas. 

Komisija varēja pieņemt 39. grozījumu par drošības izmaksu norādīšanu uz biļetēm vai 
savādākā veidā, lai gan šajā regulā tas nav būtiski. 

Ar 60. un 62. grozījumu Komisijai pieprasa iesniegt gada pārskatu. Komisija deva priekšroku 
62. grozījumam, jo tas ir ļoti līdzīgs spēkā esošās Regulas Nr. 2320/2002 11. panta 
formulējumam. 

Ar 61. grozījumu paredz izveidot ieinteresēto personu padomdevēja grupu tādā pašā veidā, kā 
noteikts 6. pantā Regulā (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa 
telpas izveidošanai. Tā kā ieinteresēto personu padomdevēja grupa jau ir izveidota, tā ir tikai 
formalitāte.  

Komisijai bija pieņemams 64. grozījums par regulas piemērošanas dienu (viens gads no spēkā 
stāšanās dienas), atkarībā no tā, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņem šo regulu. 

Ar 72. grozījumu pieprasa reģistrētajai bagāžai bez pasažiera veikt „piemērotas”, nevis 
„papildu” drošības pārbaudes. Komisija akceptē minēto formulējumu, jo īstenošanas tiesību 
aktos vēl būs jānosaka drošības prasības. 

Ar 81. grozījumu pieprasa skaidri definēt atbildību par pasākumu, ko veic nelikumīgas 
iejaukšanās darbības gadījumā. Komisija varētu akceptēt šo jauno pilnvaru. 

84. grozījums, ar kuru pieprasa to, lai drošības iekārtas atbilstu apstiprinātajām 
specifikācijām, Komisijai bija pieņemams, ja vārdu „apstiprināts” aizstāj ar vārdu „noteikts”, 
jo vēl nav piemērota plaša Kopienas sistēma iekārtu apstiprināšanai. 

5. SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka Padomes kopējā nostājā, kas pieņemta 2006. gada 11. decembrī ar 
kvalificētu balstu vairākumu, nav nekā tāda, kas būtu pretrunā ar tās priekšlikuma būtiskajiem 
mērķiem un pamatpieeju, un tādēļ var to atbalstīt. 
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PIELIKUMS 

Komisijas deklarācijas, ko paredzēts iekļaut Padomes protokolā 

5. panta 2. un 3. punkts (mainīts) „Stingrāki pasākumi, ko piemēro dalībvalstīs”. 

„Komisija neuzskata par lietderīgu grozīt tās priekšlikumu, kamēr Eiropas Parlaments nav 
iesniedzis savu atzinumu par kopējās nostājas 5. panta 2. un 3. punkta nomaiņu attiecībā uz 
Komisijas sākotnējo priekšlikumu, jo īpaši saistībā ar noteikumiem par komitejas procedūras 
ieviešanu attiecībā uz dalībvalstīs piemērojamu stingrāku pasākumu pārbaudi un to 
apstiprināšanu.” 

6. pants „Drošības pasākumi, ko pieprasījušas trešās valstis” 

„Lemjot par to, vai rīkoties pēc savas iniciatīvas saskaņā ar 6. panta 2. punktu, Komisija ņems 
vērā to, vai prasība attiecas konkrēti uz paziņojumu sniedzošo dalībvalsti, vai tā ir bijusi vai 
tiks adresēta arī citām dalībvalstīm.” 

18. pants „Stāšanās spēkā” 

„Laikposmā no dienas, kad šī regula stājas spēkā, līdz pat 11. panta piemērošanas dienai 
Komisija interpretēs un izveidos Regulas (EK) Nr. 2320/2000 5. panta 4. punktu, ņemot vērā 
šīs regulas 11. pantu.” 

Pielikums − 6. nodaļa „Krava un pasts” 

„Komisija atzīst, ka pasts ir specifisks kravas veids, un tāpēc tam būtu jāpiemēro specifiskas 
drošības kontroles. Šādām kontrolēm jābūt proporcionālām ar riska pakāpi, un tām 
nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt ne komerciālo, ne sabiedrisko pakalpojumu saistības pasta 
nozarē. 

Precīzas prasības pasta drošības kontroļu veikšanai izklāstīs īstenošanas tiesību aktos, bet 
Komisija atzinīgi vērtē vēlēšanos ieviest stabilus noteikumus pasta nozarē. Komisija paredz, 
ka īstenošanas tiesību aktu pamatā būs spēkā esošās EK drošības prasības pastam un jo īpaši 
sākotnēji tiks saglabāti specifiskie noteikumi pastam, ko pārvadā visos pasta pārvadājumu 
reisos.  

Turklāt Komisija plāno, ka projekta īstenošanas noteikumi pastam tiks izstrādāti, pirms atcelts 
Regulu (EK) Nr. 2320/2002 un tās īstenošanas aktus, ar mērķi nodrošināt nepārtrauktību, 
nekavējoties aizstājot atceltos aktus.” 

Pielikums ─ 10. nodaļa „Drošības pasākumi lidojuma laikā”. 

„Saistībā ar 10. nodaļas 3. un 4. punktu, kuri ietverti kopējā nostājā, Komisija vēlas precizēt, 
ka tā nemēģina uzlikt dalībvalstīm par pienākumu akceptēt ieroču pārvadāšanu lidojumu laikā 
un nemēģina to aizliegt. Komisija atzīst, ka lēmums par to, kad valsts ierēdņi pārvadās ieročus 
lidmašīnas salonā potenciālas lietošanas nolūkā, jāpieņem katrai dalībvalstij atsevišķi.”  




