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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0118/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Stefan Kohler, 
par drošības pasākumiem lidmašīnās attiecībā uz maziem bērniem un zīdaiņiem 
līdz divu gadu vecumam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto bērniem līdz divu gadu vecumam nav tiesību uz 
atsevišķu sēdvietu lidmašīnā, ja vien vecāki īpaši nenopērk biļeti. Aviosabiedrības nepiedāvā 
īpašas bērnu sēdvietas, bet vecākiem bērns jāpārvadā auto sēdeklītī. Tomēr pat šādā gadījumā 
ne vienmēr tiek nodrošināts, ka bērns patiesībā varēs sēdēt paša auto sēdeklītī, kas novietots 
atsevišķā sēdvietā lidmašīnā. Tāpat lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret obligāto t. s. drošības 
jostas lietošanu, kas, viņaprāt, ir bīstama maziem bērniem. Saskaņā ar Lufthansa ir atļauta 
vienīgi ASV Federālās aviācijas pārvaldes (FAA) apstiprinātu bērnu sēdeklīšu lietošana. 
Lūgumraksta iesniedzējs ir izbrīnīts, kāpēc nav atļauta Vācijas TÜV apstiprināto sēdeklīšu 
lietošana. Viņš lūdz, lai aviosabiedrībām būtu pienākums nodrošināt lidmašīnu sēdvietas 
bērniem līdz divu gadu vecumam (par brīvu vai par nelielu samaksu) un vai nu nodrošināt 
piemērotu sēdeklīti zīdaiņiem un bērniem, vai arī atļaut lietot apstiprinātus auto sēdeklīšus. 
Tāpat viņš vēlas, lai aviosabiedrības nodrošinātu, ka pastāv piemēroti drošības pasākumi 
bērniem virs divu gadu vecuma. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka kompetentajām varas 
iestādēm vajadzētu aizliegt drošības jostu lietošanu. Aviosabiedrībām, kuras nevar garantēt 
drošu bērnu un zīdaiņu pārvadāšanu, vajadzētu atteikties no lidošanas licences. Komisijai 
vajadzētu papildināt pasažieru tiesības ar specifiskām tiesībām pasažieriem ar maziem 
bērniem un šīs tiesības plaši publicēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Regulas (EEK) Nr. 3922/1991 III pielikuma OPS 1.730a) 3) apakšpunkts nosaka, ka 
ekspluatants ekspluatē lidaparātu tikai tad, ja katram bērnam ir pieejama iestādei pieņemama 
bērnu ierobežotājsistēma.

Tādējādi lēmums par šādu sistēmu lietošanu ietilpst dalībvalstu Civilās aviācijas 
administrāciju kompetencē. Attiecīgi individuālu bērnu sēdvietu pieņemšanas pamatojumu un 
nosacījumus var sniegt valsts administrācija, un to risinājumi var būt ļoti atšķirīgi atkarībā no 
dalībvalstīm un aviosabiedrībām.

Tomēr atklāta sēdēšana klēpī nav atļauta, jo tas acīmredzami ir kaitējoši vispārējai drošībai 
salīdzinājumā ar drošības jostu lietošanu. Alternatīva drošības jostām ir „bērnu papildu 
sēdeklīšu” lietošana, kas pazīstami no automobiļu nozares. Šādu sistēmu efektivitāti jāanalizē 
uz zinātniska pamata.

Šajā nolūkā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir noslēgusi līgumu par pētījumu ar 
mērķi turpmāk atklāt tehniskas metodes. Šī pētījuma rezultātus izskata Eiropas Aviācijas 
drošības aģentūra (EASA). Kad tas būs pabeigts, aģentūra ziņos Eiropas Komisijai.

Kopienas tiesību akti nosaka, ka aviosabiedrībām jāaprīko savi lidaparāti ar dalībvalstu 
administrācijai pieņemamām bērnu ierobežotājsistēmām katram bērnam. Specifiskajā 
gadījumā, ko min lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas Civilās administrācijas aviācijai ir jāsniedz 
individuālu bērnu sēdvietu pieņemšanas pamatojums un nosacījumi. Vispārīgākā bērnu 
ierobežotājsistēmu drošības aspektā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra pašlaik izskata 
pasūtītā pētījuma rezultātus. Kad tas būs pabeigts, aģentūra ziņos Eiropas Komisijai. 
Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija lems par turpmāko rīcību.”


