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Temats: Lūgumraksts Nr. 0720/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Siegfried Schäfer, par aizliegumu lidojumos rokas bagāžā pārvadāt 
šķidrumus 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par drošības pārbaudēm transfēra lidojumā Vācijā. Pēc 
ierašanās no Dubrovnikas, kur viņam veica pārbaudes saskaņā ar Eiropas noteikumiem, viņš 
ar iekšējo lidojumu devās no Ķelnes uz Frīdrihshāfeni. Pirms lidojuma viņam vēlreiz veica 
pārbaudi. Tika konfiscēta alkoholiskā dzēriena pudele, ko viņš bez nodokļiem bija nopircis 
Dubrovnikā. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret faktu, ka viņam drošības pārbaudes veica 
divas reizes, lai gan viņš nebija izgājis no drošības zonas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. novembrī

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 300/2008 un īstenošanas tiesību aktiem ir jāpārbauda visi 
pasažieri un to rokas bagāža, lai novērstu aizliegtu priekšmetu ienešanu ierobežotas iekļuves 
drošības zonās, kā arī gaisakuģos. Tas attiecas uz pasažieriem, kas ierodas no trešo valstu 
teritorijas un veic transfēru ES lidostā, kā arī pasažieriem, kuri lidojumu sāk ES lidostā. Pēc 
tam, kad pasažieris ir pārbaudīts pirmajā ES lidostā, nevienai tranzīta pasažieru kategorijai,
veicot transfēru nākamajā ES lidostā, nav nepieciešams veikt atkārtotu pārbaudi.
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Spēkā esošajos ES tiesību aktos par šķidrumiem, aerosoliem un gēliem (LAG), ko pārvadā 
rokas bagāžā, ir noteikts, ka šķidrumus, aerosolus un gēlus, kuru tilpums pārsniedz 100 ml, 
var ienest lidostas ierobežotas iekļuves drošības zonās vai gaisakuģī tikai tad, ja tiem ir veikta 
drošības pārbaude vai tiem piemērojams atbrīvojums. Regulas (EK) Nr. 185/2010 
4.1.3.4. punktā ir noteikts, ka no pārbaudēm var atbrīvot:
a) šķidrumus, aerosolus un gēlus, kas iepakoti atsevišķās tvertnēs, kuru ietilpība nepārsniedz 
100 mililitrus;
b) šķidrumus, aerosolus un gēlus, kas paredzēti lietošanai ceļojuma laikā (medicīniskiem 
nolūkiem, zīdaiņu barība);
c) šķidrumus, aerosolus un gēlus, kas iegādāti ES beznodokļu zonā un iepakoti aizzīmogotā 
drošības maisiņā (STEB), kurā ir redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts ES 
lidostā vai ES gaisakuģī tajā pašā dienā; un

d) šķidrumus, aerosolus un gēlus, kuriem nepiemēro nodokļus un kas iepakoti aizzīmogotā 
drošības maisiņā, kurā ir redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts kādā no 
trešo valstu lidostām, kas uzskaitītas ES tiesību aktos, jo to drošības standarti ir līdzvērtīgi ES 
standartiem.

Uz Dubrovnikas lidostu Horvātijā attiecas d) apakšpunktā minētais izņēmums. Tomēr saskaņā 
ar lūgumrakstā sniegto informāciju šķiet, ka nav izpildīts nosacījums attiecībā uz iepakojumu, 
jo alkoholiskā dzēriena pudele, iespējams, nebija iepakota aizzīmogotā drošības maisiņā ar 
pietiekamu pierādījumu par pirkumu, kurā jābūt norādītai pirkuma vietai un datumam.
Ķelnē pasažieris tika pārbaudīts saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem un, ņemot vērā pudeles 
iepakojuma neatbilstību, pārbaudītājs nedrīkstēja pieļaut, ka alkoholiskā dzēriena pudele tiek 
ienesta lidostas ierobežotas iekļuves zonā vai gaisakuģī.

Secinājums

Ņemot vērā Komisijai paziņoto informāciju, nav pamata uzskatīt, ka Ķelnes lidostas drošības 
darbinieki veica aviācijas drošības pasākumus, kas nav saskaņā ar ES tiesību aktiem.


