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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1137/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rudolf Piltz, 
par ierobežojumiem šķidrumu pārvadāšanai rokas bagāžā lidojuma laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ierobežojumi šķidrumu pārvadāšanai rokas bagāžā 
lidojuma laikā ir neefektīvi un novecojuši un būtu jāatceļ.

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 19. februārī

„Regulā (EK) Nr. 300/20081 ir noteikti kopējie pamatstandarti, lai nodrošinātu pastāvīgu 
civilās aviācijas un iedzīvotāju aizsardzību pret tādām prettiesiskām un gaisa satiksmi 
apdraudošām darbībām kā terorisms. ES tiesību akti civilās aviācijas drošības jomā tika 
izstrādāti pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem Amerikas Savienotajās Valstīs.

Kopējie pamatstandarti paredz, ka principā visi pasažieri un viņu rokas bagāža ir jāpārbauda 
pirms ieiešanas lidostas ierobežotas iekļuves drošības zonā vai lidmašīnā, lai novērstu 
neatļautu priekšmetu ienešanu, kuri uzskaitīti Regulā (EK) Nr. 820/20082.

Regulā ir noteiktas drošības prasības attiecībā uz šķidrumu pārvadāšanu lidmašīnā. Šķidrumus 
konfiscē, ja vien tie netiek pārvadāti atsevišķos iepakojumos, kur katra iepakojuma ietilpība 
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nepārsniedz 100 ml, un vienā caurspīdīgā noslēdzamā plastikāta maisiņā, kura ietilpība 
nepārsniedz vienu litru. Šķidrumu pārvadāšanas ierobežojumi tiek piemēroti 60 valstīs visā 
pasaulē. Aizliegumu ieviesa 2006. gadā pēc tam, kad tika atklāts teroristu plāns par 
uzbrukumu lidmašīnai, izmantojot šķidrās sprāgstvielas.

Pasažieriem, kas ierodas ES lidostās no trešās valsts un pārsēžas citā reisā, kas tiek veikts no 
ES, ir jāiziet drošības pārbaude, tostarp attiecībā uz šķidrumu atklāšanu un konfiscēšanu.

Drošības pasākumu dēļ ceļošana ir kļuvusi daudz sarežģītāka. Eiropas Komisija, cik vien 
iespējams, vienkāršo drošības prasības. Attiecībā uz tādiem šķidrumiem, kas joprojām ir reāls 
drauds aviācijas drošībai, Eiropas Komisija ir ierosinājusi pakāpeniski aizstāt pašreizējo 
aizlieguma/konfiskācijas politiku, ieviešot tehnoloģijas šķidrumu pārbaudīšanai un bīstamu 
šķidrumu konstatēšanai Eiropas lidostās. Šis pasākums tiek rūpīgi izvērtēts Eiropas 
Parlamentā un Padomē.

Eiropas tiesību akti arī paredz, ka pasažieriem, kas ierodas no „drošas” trešās valsts un veic 
pārsēšanos ES lidostās, var nekonfiscēt ar nodokli neapliekamos šķidrumus1.
Dalībvalstis ir atbildīgas par kopēju pamatstandartu īstenošanu civilās aviācijas drošības jomā, 
izstrādājot savu valsts civilās aviācijas drošības programmu2, un uzrauga to, kā lidostas un 
citas attiecīgās varas iestādes piemēro drošības pasākumus.

Secinājums

Eiropas Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja viedokli un lidostā radītās neērtības un strādā 
pie tā, lai vienkāršotu šķidrumu pārvadāšanai piemērojamos drošības pasākumus.

Šajā konkrētajā gadījumā Komisija uzskata, ka drošības pārbaudes veicēji pildīja instrukcijas 
saskaņā ar atbilstošo valsts aviācijas drošības programmu, kas izstrādāta, pamatojoties uz ES 
tiesību aktiem. Gan valsts drošības programma, gan veids, kā pārbaudes veic lidostās, tiek 
pastāvīgi uzraudzīti iepriekš neizziņotās ES pārbaudēs. Nesen veiktās pārbaudes Vācijā 
neuzrādīja nekādus trūkumus. Tādēļ Komisija nav konstatējusi iespējamu pilnvaru 
ļaunprātīgu izmantošanu vai ar ES tiesību aktiem piešķirto tiesību rīcības brīvības 
pārsniegšanu.”

                                               
1 Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 820/2008 I pielikuma 4. nodaļas f) punkta 6. apakšpunktu Eiropas Komisija 
apspriež nolīgumus ar trešajām valstīm pēc viņu lūguma, lai noteiktu drošības pasākumu līdzvērtību, kas tiek 
piemēroti ar nodokli neapliekamiem šķidrumiem. Kad līdzvērtība ir noteikta, tiek slēgti nolīgumi, kas ļauj ar 
nodokli neapliekamos šķidrumus, želejas un aerosolus, kas iegādāti šo trešo valstu lidostās, uzskatīt par ES 
šķidrumiem. Līdz šim nolīgumi ir noslēgti ar Horvātiju un Singapūru un tiek gatavoti ar Kanādu un ASV. 
Drīzumā tiks noslēgts nolīgums ar Malaiziju. 

2 Kā noteikts 2008. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā. OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.


