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Temats: Lūgumraksts Nr. 1127/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Jan 
Fokke Oosterhof, par Regulu (EK) Nr. 1448/2006 par pasākumiem aviācijas 
drošības jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Regulu (EK) Nr. 1448/2006, īpaši pret pasākumu 
īstenošanu attiecībā uz šķidrumu pārvadāšanu gaisa kuģī. Lūgumraksta iesniedzējs lidoja no 
Antālijas caur Hamburgu uz Diseldorfu pie Lejasreinas. Hamburgā visi pasažieri tika 
izsēdināti no lidmašīnas, lai veiktu muitas pārbaudi. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, 
kādēļ tas bija nepieciešams, jo neviens jauns pasažieris neiekāpa lidmašīnā, pasažieri tikai 
izkāpa. Pasažieriem gandrīz stundu vajadzēja gaidīt pārbaudi mazā telpā bez sēdvietām, 
tualetes un dzeramā ūdens. Visi Antālijas beznodokļu veikalos nopirktie dzērieni 
aizzīmogotos konteineros tika konfiscēti un iznīcināti, un pasažieriem tika paziņots, ka, ja viņi 
būtu tos atstājuši lidmašīnā, tie nebūtu iznīcināti. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, 
kādēļ šāda pārbaude tika veikta pārsēšanās laikā un nevis lidojuma galamērķī, kādēļ bija 
jāiznīcina aizzīmogotos konteineros vestie dzērieni, lai arī pasažieri negāja cauri muitai un 
turpināja ceļojumu tajā pašā gaisa kuģī, un kādēļ pārbaudīja tikai cilvēkus, nevis bagāžu. Uz 
šo jautājumu ierēdņi atbildēja, ka viņi īstenojuši Regulu (EK) Nr. 1448/2006.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī
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„ES ir spēkā aizliegums attiecībā uz šķidrumiem, aerosoliem un gēliem1. Šo aizliegumu 
ieviesa pēc tam, kad 2006. gada augustā tika atklāts teroristu plāns uzbrukt gaisa kuģim, 
izmantojot šķidrās sprāgstvielas. Šis aizliegums ir spēkā līdz 2010. gada aprīlim, un Komisija 
meklē veidus, kā to aizstāt ar obligātām pārbaudēm, izmantojot tehnoloģijas, kas spēj atklāt 
šķidrās sprāgstvielas. Vispārējais aizliegums paredz izņēmumus tranzīta pasažieriem attiecībā 
uz šķidrumiem, kas iegādāti Kopienas lidostās vai kāda Kopienas gaisa pārvadātāja gaisa 
kuģī, ar nosacījumu, ka šķidrums ir ievietots aizzīmogotā maisiņā, uz kura ir norādīts datums 
un pierādījums par to, ka pirkums veikts lidojuma dienā. Šāds režīms ir iespējams, jo ES 
tiesību akti aviācijas drošības jomā nodrošina augsta līmeņa drošības pasākumus visās ES 
lidostās. Saprotamu iemeslu dēļ šie izņēmumi neattiecas uz šķidrumiem, kas Kopienas 
lidostās ievesti no trešām valstīm. Līdz ar to tranzīta pasažieru pārsēšanās laikā ES lidostā šos 
šķidrumus gaisa kuģa salonā ienest ir aizliegts. Lai izvairītos no šķidrumu konfiscēšanas 
tranzīta pasažieriem, Eiropas Komisija pēc trešo valstu lūguma ar šīm valstīm ved sarunas par 
nolīgumiem, ar kuru palīdzību tiktu nodrošināta šķidrumiem piemēroto drošības pasākumu 
līdzvērtība. Pēc drošības pasākumu līdzvērtības nodrošināšanas tiek slēgti nolīgumi, kas no 
trešo valstu lidostām ievestus, beznodokļu veikalos iegādātus šķidrumus, gēlus un aerosolus 
ļaus uzskatīt par ES izcelsmes šķidrumiem2. Līdz šim nolīgumi ir noslēgti ar Horvātiju un 
Singapūru, un tiek gatavoti nolīgumi ar Kanādu un ASV. Vistuvākajā laikā tiks noslēgts 
nolīgums ar Malaiziju. Paredzams, ka nākotnē pārbaudes tehnoloģiju izmantošana tranzīta 
pasažieriem, kas ES ierodas no trešām valstīm, gaisa kuģa salonā kopā ar pārējo rokas bagāžu 
ļaus ienest arī šķidrumus.
Attiecībā uz drošības pārbaužu kārtību lidostas pašas var izlemt, kā tās veikt: pasažieri vai nu 
paliek gaisa kuģa salonā, vai arī lidostas drošības pārbaudes punktos vēlreiz tiek pārbaudīti 
kopā ar pasažieriem, kas atstāj lidostu. Lidostas pašas var izlemt, kādu kārtību piemērot. 
Pārbaudes noteikumi ir skaidri: ja tranzīta pasažieri ir sajaukušies ar nepārbaudītajiem 
pasažieriem, kas atstāj lidostu, tad atkārtota pārbaude ir obligāta.

Secinājums

Komisija saprot lūgumraksta iesniedzēja viedokli un iespējamās neērtības, kas radušās lidostā. 
Tomēr Komisija uzskata, ka pārbaužu veicēji ir ievērojuši attiecīgās valsts aviācijas drošības 
programmas instrukcijas, kas izstrādātas saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tādēļ Komisija 
nesaskata atbilstoši ES tiesību aktiem piešķirto pilnvaru vai tiesību ļaunprātīgu izmantošanu 
vai pārkāpšanu.

Komisija lūgumraksta iesniedzējam jau ir sniegusi rakstisku paskaidrojumu par šo jautājumu. 
Sīkāki paskaidrojumi lūgumraksta iesniedzējam tika sniegti telefona sarunas laikā, kad viņš 
pēc vēstules saņemšanas sazinājās ar Komisiju. Komisijas amatpersonai radās iespaids, ka 
lūgumraksta iesniedzējs ir apmierināts ar šiem paskaidrojumiem.”

                                               
1 Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 820/2008., OV L 221, 19.8.2008.
  [NB! Ar Regulu (EK) Nr. 1448/2006 tika grozīta 2003. gada 4. aprīļa Regula (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka 
pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā. Abas regulas atcēla ar Regulu (EK) 
Nr. 820/2008.]
2 Komisijas Regulas (EK) Nr. 820/2008 I pielikuma 4. punkta f) apakšpunkta 6. punkts.


