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Temats: Lūgumraksts Nr. 0067/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Marc 
Flammante, par iespējami diskriminējošām kontrolēm lidostās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš lidostās ir bijis aculiecinieks diskriminējošām 
kontrolēm, balstoties uz pasažieru nēsāto apģērbu, lai gan ārējās zīmes, kas apliecina 
piederību kādai reliģijai, neļauj drošības amatpersonām veikt diferencētas, parasti mazāk 
stingras, pārbaudes. Lūgumraksta iesniedzējs, kas neprecizē konkrētas vietas, kur tas notiek, 
uzskata, ka šīs metodes ir diskriminējošas un pārkāpj ES tiesību aktus. Viņš vēlētos zināt, kādi 
noteikumi tiek piemēroti šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Aviācijas drošības kontroļu mērķis lidostās ir nepieļaut, ka pasažieri ienes aizliegtus 
priekšmetus lidostas ierobežotas piekļuves drošības zonās vai lidmašīnas salonā. 

Viens no Regulas 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā1

mērķiem ir kopēju aviācijas drošības noteikumu un pamatstandartu izstrāde. 

Dalībvalstis var piemērot par kopējiem pamatstandartiem stingrākus pasākumus. To darot, šīs 
valstis pieņem lēmumus, pamatojoties uz riska novērtējumu un ievērojot Kopienas tiesību 
                                               
1 OV L 97/72, 9.4.2008 
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aktus. Šiem pasākumiem jābūt atbilstīgiem, objektīviem, nediskriminējošiem un samērīgiem 
ar risku, kura novēršanai tie ir paredzēti. Gadījumos, kas saistīti galvenokārt ar lidostām vai 
ierobežotas gaisa satiksmes situācijām, dalībvalstis var pieņemt alternatīvus drošības 
pasākumus, kas, balstoties uz vietējo riska novērtējumu, sniegtu atbilstoša līmeņa aizsardzību.

Neviens no piemērojamiem aviācijas drošības noteikumiem nepieļauj pasažieru sistemātisku 
diferenciāciju, ja tai nav drošības apsvērumu pamatojuma.

Komisija vēlas vērst lūgumraksta iesniedzēja uzmanību uz to, ka pašreiz divās dalībvalstīs 
notiek izmēģinājumi1, lai noteiktu, vai, nodrošinot ērtības pasažieriem ar īpašu galvassegu, ir 
vienlaikus iespējams uzturēt atbilstošu drošības līmeni. Ja šie izmēģinājumi būs veiksmīgi, 
būs pieejamas jaunas metodes, lai pārmeklētu to personu galvassegas, kuras drošības 
kontrolpunktos nevar viegli noņemt.

Secinājums

Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju dalīties ar konkrētiem diskriminācijas piemēriem ES 
lidostu drošības kontrolpunktos ar tām dalībvalstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par kopēju 
aviācijas drošības pamatstandartu īstenošanas uzraudzību un par nediskriminējošām un 
objektīvām drošības pārbaudēm.”

                                               

1 Saskaņā ar Komisijas Regulas (EU) Nr. 185/2010 pielikuma 12. panta 8. punktu, konkrētos gadījumos 
(„izmēģinājumos”) dalībvalsts var atļaut pārbaudes metodes, kurās izmanto jaunas tehnoloģijas,  un kuras šajā 
regulā nav paredzētas. Pielikuma 12. panta 8. punkta mērķis ir atļaut jaunu tehnoloģu un procesu izmēģinājumus 
ar mērķi tās iekļaut Savienības tiesību aktos, ja šie izmēģinājumi ir veiksmīgi. 


