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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 

tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS) iespējams izmantot virknei civilu uzdevumu 

(tādiem uzdevumiem, kas nav militāra rakstura), piemēram, saistībā ar kritiskajām 

infrastruktūrām un civilo aizsardzību, katastrofu pārvaldību un meklēšanas un glābšanas 

operācijām, vides aizsardzību, lauksaimniecisko un rūpniecisko ražošanu, 

tiesībaizsardzību un uzraudzību, žurnālistiku, komercdarbību un brīvā laika aktivitātēm; 

B. tā kā, neraugoties uz RPAS potenciālu un priekšrocībām, to izmantošana rada ievērojamu 

risku, jo īpaši tādēļ, ka ar RPAS var papildināt citas tehnoloģijas, kas pavērtu iespēju 

novērot un izsekot gan cilvēkus, gan objektus; tā kā RPAS būtībā ir divējāda lietojuma 

tehnoloģijas veids, kura izmantošana jāreglamentē ar ļoti striktiem un stingriem 

noteikumiem; tā kā rodas arī īpašas problēmas tad, ja RPAS izmantošana ir saistīta ar 

personas datu apstrādi, jo tas ir pretrunā ar pamattiesībām, proti, tiesībām uz privātās 

dzīves neaizskaramību un datu aizsardzību, kā arī tad, ja to izmantošana ir saistīta ar 

sabiedrisko drošību, jo RPAS var — tīši vai netīši — izmantot, lai nodarītu kaitējumu 

personām un infrastruktūrai; 

C. tā kā sadrumstaloti valstu tiesību akti par RPAS izmantošanu civiliem mērķiem varētu 

kavēt RPAS tirgus attīstību ES, traucēt kopīgu augsta līmeņa garantiju izveidi un būtiski 

apdraudēt ES iedzīvotāju pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātās dzīves 

neaizskaramību, personas datu aizsardzību, drošību un drošumu, kā arī pulcēšanās brīvību; 

D. tā kā skaidri un pilnīgi reglamentējošie noteikumi, kas pievēršas visai RPAS ķēdei un 

garantē drošību, drošumu, privātumu un datu aizsardzību, vides aizsardzību, atbildību un 

saistības, tiesībaizsardzību, apdrošināšanu, identifikāciju un pārredzamību, var garantēt 

juridisku noteiktību un RPAS drošu integrāciju civilās aviācijas sistēmā un varētu 

nodrošināt Eiropas Savienībai izšķirošu nozīmi starptautisku standartu noteikšanā; 

E. tā kā, nodrošinot patērētājiem plašāku RPAS pieejamību, sabiedrība izjutīs milzīgas sekas, 

kas radīs dziļas izmaiņas mūsu komerciālajā un privātajā mijiedarbībā; 

F. tā kā ir jānošķir RPAS izmantošana izklaides nolūkā un RPAS izmantošana profesionālos 

nolūkos; tā kā ir jāaizliedz izklaides nolūkā izmantot dažas tehnoloģijas, kas jo īpaši 

iejaucas privātumā; tā kā tehnoloģijai ar augstu potenciālu, ar kuru ir aprīkotas noteiktas 

RPAS, kas paredzētas izmantošanai profesionālos nolūkos, ir jāatbilst samērīguma un 

nepieciešamības principiem; 

G. tā kā RPAS un to izmantošanas veidi var būt tādi, kas jo īpaši iejaucas privātajā dzīvē un 

personas datu aizsardzībā; tā kā tiešas saiknes starp ierīci un tās lietotāju neesamība rada 

šķietamību, ka ierīces izmantošana ir iespējama bez atbildības uzņemšanās, 

1. atbalsta Komisijas priekšlikumu ātri veikt izmaiņas Regulā (EK) Nr. 216/2008 par 

kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, lai pārskatītu situāciju saistībā ar to, ka tās 

kompetence neattiecas uz tādu RPAS reglamentēšanu, kuru svars ir mazāks par 150 kg, 

tādējādi nodrošinot, ka ES var pienācīgi reglamentēt RPAS integrēšanu civilās aviācijas 
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sistēmā, pievēršoties jautājumam par drošības, drošuma, privātās dzīves neaizskaramības 

un datu aizsardzības priekšnoteikumiem RPAS izmantošanai civilajā jomā; 

2. atgādina, ka tad, ja personas datus apstrādā RPAS, kas tiek izmantotas ES, — gadījumos, 

kad tās tiek izmantotas tiesībaizsardzības nolūkos, vai arī tās izmanto privātpersona 

personīgos vai ar mājsaimniecību saistītos nolūkos, — tiek piemērotas Pamattiesību hartas 

8. pantā un LESD 16. pantā iekļautās personas datu aizsardzības tiesības un ir pilnībā 

jāievēro ES tiesiskais regulējums par datu aizsardzību; 

3. aicina Komisiju nodrošināt, lai jebkādas ES politikas izstrādē par RPAS tiktu iekļautas 

privātās dzīves neaizskaramības un datu aizsardzības garantijas, kā minimālo prasību 

nosakot pēc noklusējuma obligātus ietekmes novērtējumus un privātās dzīves 

neaizskaramību; 

4. atgādina par šīs nozares ekonomisko nozīmīgumu un uzsver, ka ir nepieciešama atbilstoša 

politika, kas aizsargā privātumu un nodrošina datu aizsardzību, drošumu un drošību un 

kas būtu samērīga ar mērķi, vienlaikus neuzliekot nesamērīgu slogu MVU; 

5. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai jebkādas ES politikas izstrādē par RPAS 

tiktu iekļautas privātās dzīves neaizskaramības un datu aizsardzības garantijas atbilstoši 

nepieciešamības un samērīguma principiem, tostarp, par vispārēju prasību attiecībā uz 

visām ES izmantotajām RPAS nosakot pēc noklusējuma obligātus ietekmes novērtējumus 

un privātās dzīves neaizskaramību un izstrādājot nepieciešamās pamatnostādnes (ņemot 

vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un dalībvalstu datu aizsardzības uzraudzības 

iestāžu pieredzi, strādājot 29. panta darba grupā), lai nodrošinātu, ka tiek koordinēti 

īstenots RPAS reglamentējošais tiesiskais regulējums; turklāt aicina Komisiju pilnībā 

informēt Parlamentu par visiem pasākumiem — tostarp ietekmes novērtējumiem —, ko tā 

vēlas veikt RPAS jomā; 

6. uzsver, ka ir nepieciešams skaidrs tiesiskais regulējums, kas balstītos uz attiecīgiem 

kritērijiem par kameru un sensoru izmantošanu, jo īpaši komerciālās un privātās RPAS, un 

kas nodrošinās privātuma tiesību un datu efektīvu aizsardzību, kā arī aizsargās iedzīvotāju 

drošību, ņemot vērā to, ka RPAS komponentu izmērs pastāvīgi samazinās un tādējādi 

ierīces kļūst plašākā mērā pārnēsājamas un arvien grūtāk atklājamas; 

7. uzsver, ka tiesībaizsardzības iestādēm un izlūkošanas dienestiem, izmantojot RPAS, ir 

jāievēro pamattiesības uz privātumu, datu aizsardzība, pārvietošanās brīvība un vārda 

brīvība un ka ir jārisina jautājums par iespējamo risku, kas saistīts ar šādu RPAS 

izmantošanu gan atsevišķu indivīdu un grupu novērošanā, gan publisku vietu, piemēram, 

robežu uzraudzīšanā; 

8. uzskata, ka noteikumos ES un valstu līmenī būtu skaidri jānosaka un jānorāda nosacījumi, 

kuri jāpiemēro RPAS saistībā ar iekšējo tirgu un starptautisko komerciju (RPAS ražošanu, 

tirdzniecību, iegādi, pārdošanu un izmantošanu), drošību un drošumu (pilotu licencēm, 

lidojumu atļaujām, īpašnieku identifikāciju un RPAS atrašanās vietas un lidojumu 

veikšanas vietu izsekojamību un uzraudzību reāllaikā, tostarp zonās, kur lidojumi aizliegti, 

piemēram, lidostās un citās kritiskās infrastruktūrās, RPAS lietotāju civiltiesisko atbildību 

un bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem, piemēram, par vizuālo kontaktu), 

privātās dzīves neaizskaramību un datu aizsardzību, un arī visas pārējās attiecīgās tiesību 

jomas, piemēram, krimināltiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, aviācijas tiesības vai 
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vides tiesības; 

9. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka, apmācot profesionālus RPAS lietotājus un RPAS 

īpašniekus, tiek paredzētas arī īpašas mācības par datu aizsardzību un privātumu un ka uz 

profesionāliem RPAS lietotājiem attiecas savstarpēja dalībvalstu atzīšana, lai mazinātu 

tirgus ierobežojumus; 

10. uzsver, ka ir nepieciešams nodrošināt, ka ikviena persona, kas izmanto RPAS, apzinās 

spēkā esošos ES un valsts līmeņa noteikumus par RPAS izmantošanu, tostarp privātuma, 

datu aizsardzības, drošības un drošuma noteikumus, un ka šie noteikumi būtu jādara 

zināmi, piemēram, instrukcijā vai rokasgrāmatā, ikvienam, kurš iegādājas RPAS; 

11. pauž bažas par RPAS iespējamu izmantošanu nelikumīgos un nedrošos nolūkos 

(gadījumos, kad civiliem mērķiem paredzētas RPAS tiek pārveidotas par ieročiem, kurus 

var izmantot militāriem vai citiem nolūkiem, un gadījumos, kad RPAS tiek izmantotas, lai 

radītu traucējumus navigācijā vai komunikācijas sistēmās); aicina Komisiju atbalstīt 

nepieciešamās tehnoloģijas izstrādi, lai nodrošinātu drošumu, drošību un privātumu RPAS 

ekspluatācijā, tostarp, izmantojot programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļus, kas tiktu 

novirzīti galvenokārt tādu sistēmu, tehnoloģiju u. c. izpētei un izstrādei, kuras var 

izmantot, lai uzlabotu integrētu privātuma aizsardzību pēc noklusējuma, un atbalstīt tādu 

tehnoloģiju izstrādi kā atklāšanas un izvairīšanās tehnoloģijas, ģeozonu noteikšanas, 

traucējumu novēršanas un gaisa kuģu nolaupīšanas nepieļaušanas tehnoloģijas, kā arī 

integrētu privātuma aizsardzību pēc noklusējuma, kas ļautu droši izmantot civilos RPAS; 

12. stingri iesaka, ka pašreiz notiekošajām diskusijām starp ES un valstu politiķiem un 

regulatoriem, rūpniecības nozari, MVU un komerciālajiem tirgus dalībniekiem vajadzētu 

kļūt atklātām un ka vajadzētu sākt publiskas debates, kurās piedalītos iedzīvotāji un citas 

attiecīgās ieinteresētās personas, piemēram, NVO (tostarp pilsonisko tiesību 

organizācijas) un tiesībaizsardzības iestādes, lai ņemtu vērā un risinātu jautājumus, kas 

saistīti ar pamattiesību aizsardzību, atbildību un grūtībām, ar kurām saskaras dažādi 

dalībnieki, nodrošinot šīs tiesības un iestājoties par iedzīvotāju drošību gadījumos, kad 

tiek izmantotas RPAS. 

13. aicina Komisiju pieņemt paziņojumu (kas ietver analīzi un detalizētu ietekmes 

novērtējumu) par RPAS ietekmi un radītajiem riskiem attiecībā uz drošumu, drošību, 

pamattiesību (jo īpaši privātuma tiesību un datu aizsardzības) ievērošanu, 

tiesībaizsardzību un izlūkošanu, lai veicinātu publiskās debates un nodrošinātu tām 

informāciju, un detalizētā rīcības plānā izklāstīt šajā jomā plānotās iniciatīvas; 

14. aicina TRAN un LIBE komitejas organizēt kopīgu uzklausīšanu, tajā uzaicinot piedalīties 

pārstāvjus no attiecīgās nozares, valsts iestādēm, kas atbild par privātās dzīves 

neaizskaramības nodrošināšanu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, Komisijas un 

NVO, kas darbojas pamattiesību jomā; 

15. aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest regulāru ziņošanas mehānismu, kurā tiktu ņemta 

vērā tehnikas attīstība, politikas attīstība un valstu paraugprakse un kurš arī pievērstos ar 

RPAS saistītiem incidentiem, un sniegt pārskatu par dalībvalstu reglamentējošām pieejām 

un to novērtējumu, lai varētu salīdzināt un noteikt paraugpraksi. 
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