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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0992/2005, ko Vācijas Lufthansa AG Darbinieku padomes vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Willi Roerig, par Eiropas drošības nosacījumiem, 
ceļojot ar gaisa transportu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas Lufthansa Darbinieku padomes loceklis. Viņš atsaucas uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par 
kopējiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un Komisijas 2004. gada 21. jūnija 
Regulu (EK) Nr. 1138/2004 par kopēju definīciju ierobežotas iekļuves drošības zonu 
kritiskajās daļās lidostās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka dažas no šajās regulās 
noteiktajām prasībām ir nesamērīgas, jo tās traucē aviācijas nozares darbiniekiem pildīt viņu 
pienākumus, bet nepalielina drošību. Piemēram, nav nepieciešams katru dienu pārbaudīt 
darbiniekus, kad viņi ienāk lidostu drošības zonās. Tā kā šo darbinieku uzticamība jau ir tikusi 
rūpīgi pārbaudīta, pirms viņiem izsniedza caurlaidi, pietiktu ar izlases pārbaudēm. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka nav nepieciešams stingri nodalīt ielidojušos 
pasažierus no izlidojošiem pasažieriem. Lai izpildītu šo nosacījumu, lidostās būs jāveic 
ievērojami pārbūves darbi, kas kavēs lidostu darbību. Ar to saistītās izmaksas lidostas nodevu 
veidā būs jāsedz lidsabiedrībām, un tas savukārt nelabvēlīgi ietekmēs darbinieku samaksu un 
darba apstākļus. Dažās dalībvalstīs šīs izmaksas sedz valsts, tādējādi radot konkurences 
traucējumus ES. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu ierosināt attiecīgus 
grozījumus minētajās regulās.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 13. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī.

Kopienas civilās aviācijas drošības politikas mērķis ir nepieļaut nepiederošu personu vai 
iespējamo ieroču („aizliegtu priekšmetu”) nonākšanu ierobežotas iekļuves drošības zonās 
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lidostā vai gaisa kuģī. Šīs politikas pamatā ir pieņēmums, ka vairāki aizsardzības līmeņi ir 
vislabākais veids, kā nodrošināt drošību, jo viena līmeņa iespējamos trūkumus kompensēs cita 
līmeņa sniegtā aizsardzība.

Šo pieeju lielā mērā izmanto Regula (EK) Nr. 2320/2002 par kopējiem noteikumiem civilās 
aviācijas drošības jomā, tai skaitā gadījumos, kas līdzinās lūgumrakstā minētajam. Attiecībā 
uz darbiniekiem, kuri ieiet ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskajās daļās, regulā 
noteikts, ka, no vienas puses, jāveic šo darbinieku iepriekšējās darbības pārbaude un 
jāizsniedz viņiem lidostas identifikācijas kartes, un, no otras puses, jāorganizē kontrole un 
pārmeklēšana pie ieejām ierobežotas iekļuves drošības zonās. Šāds pasākumu apvienojums 
būtiski uzlabo drošību.

Piemēram, iepriekšējās darbības pārbaude var arī neatklāt, ka lidostas darbinieks ir potenciāls 
terorists, ja šim cilvēkam nav sodāmības vai izsekojamu sakaru ar teroristu grupām. Taču 
darbinieku pārmeklēšana nodrošina, ka ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskajās daļās
neiekļūs personas ar aizliegtiem priekšmetiem.

Jāuzsver, cik būtiski ir nepieļaut aizliegtu priekšmetu ienešanu ierobežotas iekļuves drošības 
zonu kritiskajās daļās. Ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskās daļas ir telpas, kurās pēc 
pārmeklēšanas nonāk pasažieri un viņu rokas bagāža, kā arī telpas, kurās pēc pārmeklēšanas 
novieto reģistrēto bagāžu. Šāda pārmeklēšana var liktenīgā kārtā kļūt velta, ja kādam izdotos 
nodot potenciālo ieroci jau pārmeklētam pasažierim vai ievietot to viņa bagāžā, vai ienest tieši 
gaisa kuģī.

Tāpat ir būtiski svarīgi nepieļaut pārmeklētu izlidojošo pasažieru saskarsmi ar ielidojušajiem 
pasažieriem, kuri varbūt nav pārmeklēti atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Ielidojušais 
pasažieris var lidostas koridorā nodot aizliegtu priekšmetu izlidojošam pasažierim vai ievietot 
to viņa bagāžā.

Tomēr regula paredz arī divas atkāpes no prasības nošķirt ielidojušos pasažierus no 
pārmeklētajiem izlidojošajiem pasažieriem. Pirmkārt, šī prasība nav obligāta gadījumos, kad 
ielidojušie pasažieri ierodas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (vai no trešām valstīm, 
kuras piemēro Eiropas Savienības aviācijas noteikumus), jo izlidošanas lidostā viņus jau 
pārmeklēja atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Otrkārt, ja ir fiziski neiespējami nošķirt 
ielidojušos pasažierus no pārmeklētajiem izlidojošajiem pasažieriem, regula pieļauj veikt 
kompensējošus pasākumus, piemēram, izlidojošo pasažieru pārmeklēšanu pie izejas uz 
lidmašīnu. Šīs atkāpes mīkstina ietekmi, ko izraisīs noteikums par ielidojušo pasažieru 
nošķiršanu no pārmeklētajiem izlidojošajiem pasažieriem.

No tā var secināt, ka lūgumrakstā minētie drošības pasākumi nav nesamērīgi un ir drīzāk 
nepieciešami, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, proti, augstā un saskaņotā līmenī nodrošināt 
aviācijas drošību visā Eiropas Savienībā.


	656837lv.doc

