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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0273/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Marco 
Rastetter, par trūkumiem Regulā (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus 
kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus 
kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, apgalvojot, ka tā nedod nekādu 
labumu, bet apdraud pasažieru veselību un rada šķēršļus indivīdu brīvībai. Pamatojoties uz 
regulas prasībām, lūgumraksta iesniedzējam neļāva lidmašīnas salonā ienest kontaktlēcu 
kopšanas šķidrumu, un tādējādi viņam attīstījās konjunktivīts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Eiropas Savienības noteiktajiem ierobežojumiem 
attiecībā uz šķidrumu ienešanu cauri drošības kontroles punktiem lidostās un gaisa kuģos, lai 
novērstu apdraudējumu, ko rada sprāgstvielas, kas pagatavotas, samaisot viegli pieejamas 
ķīmiskās vielas. Šo apdraudējumu apzināja 2006. gada augustā, kad tika atklāts nodoms 
uzspridzināt gaisa kuģi, kas devās no Apvienotās Karalistes uz Amerikas Savienotajām 
Valstīm. Ierobežojumi tika noteikti, pieņemot Komisijas Regulu (EK) Nr. 1546/2006, ar kuru 
groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, kas nosaka pasākumus kopēju pamata drošības standartu 
īstenošanai aviācijas drošības jomā.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par regulu, ar ko nosaka ierobežojumus, norādot, ka:
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- tā ir neloģiska un bezjēdzīga;

- trešās valstis nepiemēro šādus ierobežojumus;

- regula negatīvi ietekmē pilsoņus;

- regula apdraud pasažieru veselību, piemēram, to pasažieru, kuriem ir nepieciešams 
kontaktlēcu šķīdums.

Lūgumraksta iesniedzējs aicina atcelt regulu.

Komisijas komentāri

2006. gada augustā atklātais nodoms ļāva secināt, ka pastāv nopietns un tiešs civilās aviācijas 
apdraudējums. Informācija par to, kā pašiem izgatavot stabilas šķidrās sprāgstvielas, bija plaši 
pieejama, un sastāvdaļas šādu bumbu izgatavošanai varētu būt viegli iegūstamas. Vēl nav 
izstrādāta tehnoloģija pasažieru un bagāžas drošības pārbaudei, lai atrastu bīstamus 
šķidrumus. Tādēļ aizliegums ienest gaisa lidmašīnā šķidrumu bija vienīgais risinājums 
apdraudējuma novēršanai.

Gandrīz visas valstis ārpus ES, kurās intensīvi tiek sniegti gaisa satiksmes pakalpojumi, ir 
ieviesušas līdzīgus noteikumus. Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija ir ieteikusi 
dalībvalstīm noteikt ierobežojumus, kas lielā mērā atbilst Eiropas Savienības noteiktajiem 
ierobežojumiem. Tādēļ attiecībā uz pasažieriem tiek īstenoti līdzīgi pasākumi neatkarīgi no tā, 
vai lidosta, kurā viņi sāk ceļojumu, atrodas vai neatrodas ES.

Komisija atzīst, ka diemžēl noteiktie ierobežojumi var radīt pasažieriem neērtības. Tomēr, lai 
gan lielākā vai mazākā mērā neērtības sagādā visa veida drošības kontrole lidostās, tās nevar 
būt par iemeslu kontroles atcelšanai, kamēr pastāv būtiski teroristu uzbrukuma draudi 
aviācijai. Pēc Komisijas domām, šis apdraudējums nav likvidēts.

Attiecībā uz ierobežojumu iespējamo ietekmi uz veselību, regula pieļauj šķidrumu ienešanas 
izņēmumus medicīnisku iemeslu dēļ un attiecībā uz īpašiem pārtikas produktiem, kas ir 
nepieciešami ceļojuma laikā. Izņēmumiem būtu jānodrošina iespēja pasažieriem gaisa kuģī 
ienest tik daudz kontaktlēcu šķidruma, cik nepieciešams, lai pietiktu visa ceļojuma laikā (ne 
tikai lidojuma laikā). Ja lūgumraksta iesniedzējs ir saskāries ar problēmām konkrētās lidostās, 
viņam par to ir jāinformē Komisija. Komisija cieši sadarbojas gan ar dalībvalstīm, gan
attiecīgās nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu pēc iespējas saskaņotāku un vienveidīgāku 
noteikumu piemērošanu un interpretāciju.

Attiecībā uz regulas atcelšanu Komisija uzskata, ka šķidrumu aizliegums ir īstermiņa 
pasākums, kas tiks īstenots līdz laikam, kad būs izstrādāta tehnoloģija ātrai un precīzai 
potenciāli bīstamo šķidrumu identificēšanai. Tā ir apņēmusies regulāri pārskatīt noteikumus 
un, tiklīdz radīsies izdevība un būs iespējams īstenot līdzvērtīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
tādu pašu drošības līmeni, šie noteikumi tiks grozīti vai atcelti. 
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Tomēr Komisija neuzskata, ka ierobežojumus attiecībā uz šķidrumiem var atcelt, pirms tiek 
izstrādātas šādas tehnoloģijas un nodrošināts vajadzīgais aprīkojums. Pēc šo nosacījumu 
izpildes Komisija nekavējoties grozīs noteikumus. Tomēr ierobežojumu atcelšana attiecībā uz 
šķidrumiem, nenosakot līdzvērtīgus pasākumus, radītu iespējamu apdraudējumu, jo 
nodrošinātu iespēju teroristiem gaisa kuģos izmantot šķidrās sprāgstvielas.

Attiecīgās nozares pārstāvjiem ir jāizstrādā un jāpiegādā aprīkojums, kas nodrošinātu 
šķidrumu ātru pārbaudi. Tādēļ, lai gan Komisijai ir cieši kontakti ar nozares pārstāvjiem un tā 
cieši seko līdzi notikumu gaitai, tā nevar precīzi pateikt, kad šāda veida tehnoloģijas tiks 
izstrādātas. 

Vispārīgi runājot, noteikumi par aviācijas drošību, kas attiecas tieši uz pasažieriem, pēc 
Regulas Nr. 820/2008 pieņemšanas 2008. gadā augustā nonāca publiskā apritē, un tādējādi 
visi pilsoņi var ar tiem iepazīties (tie ir pieejami Europa tīmekļa vietnē, OV, L 221, 
19.08.2008., 8. lpp.).

Secinājums

Komisija uzskata, ka ierobežojumus attiecībā uz šķidrumu ienešanu gaisa kuģī pilnībā pamato 
nepieciešamība novērst būtisku civilās aviācijas apdraudējumu. Tā, pretēji lūgumraksta 
iesniedzēja ieteikumam, uzskata, ka regula, kas nosaka šo ierobežojumu, nav jāatceļ līdz tam 
laikam, kad būs pieejams aprīkojums, kas nodrošinās šķidrumu drošības ātru un precīzu 
pārbaudi lidostās. 

Attiecībā uz pasažieru veselības iespējamo apdraudējumu, uz ko atsaucas lūgumraksta 
iesniedzējs, regula pieļauj izņēmumus attiecībā uz šķidrumiem, kas ceļojuma laikā 
nepieciešami medicīniskos nolūkos. Šim izņēmumam būtu jānodrošina, lai pasažieri varētu 
ienest gaisa kuģī ceļojuma laikā nepieciešamo kontaktlēcu šķidrumu.”


