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Temats: Lūgumraksts Nr. 0315/2020, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgais Laimis 
Abromaitis, par sterilizējošu pretvīrusu ierīču uzstādīšanu sabiedriskajā 
transportā un pārpildītās vietās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu aicināt uzstādīt dezinfekcijas ierīces 
sabiedriskajā transportā, lai samazinātu vīrusu, jo īpaši Covid-19 izraisītāja, izplatīšanos. Viņš 
uzskaita tādas ierīces kā negatīvo gaisa jonu ģeneratori, ozonatori un UVC sterilizatori. Viņš 
uzsver, ka šo ierīču uzstādīšanai būtu liela loma vīrusslimību izplatīšanās samazināšanā un tā 
atvieglotu cilvēku publisku pulcēšanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) sniegto informāciju 
pašreizējie pierādījumi liecina par Covid-19 pārnešanas risku pārpildītās iekštelpās, tostarp to 
var attiecināt arī uz sabiedrisko transportu, kā arī par to, cik svarīgi ir apvienotie profilakses 
pasākumi. Nepietiekama iekštelpu vēdināšana ir saistīta ar pastiprinātu elpceļu infekciju 
pārnesi. Arī tam, cik ilgu laiku cilvēki uzturas iekštelpās, ir saistība ar palielināto elpceļu 
infekciju gadījumu skaitu. Daudzi Covid-19 pārnešanas gadījumi ir saistāmi ar slēgtām telpām 
(arī presimptomātisko gadījumu starpā), tostarp pārnešanas gadījumi ir konstatēti arī pasažieru 
pārvadājumu laikā.

Informācijai par infekcijas kontroles pasākumiem, attiecībā uz kuriem ir pierādījumi, ka tie 
mazina smagā akūtā respiratorā sindroma koronavīrusa 2 (SARS-CoV-2) pārnešanas risku, ir 
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jābūt pieejamai un izziņotai visiem iedzīvotājiem. Galvenās metodes, lai samazinātu Covid-19 
pārnešanas iespēju autobusos, vilcienos un cilvēku pārpildītās slēgtās telpās, ir fiziska 
distancēšanās, respiratorā etiķete, rūpīga roku higiēnas ievērošana un sejas masku pareiza 
lietošana vietās, kurās nav iespējams fiziski distancēties strukturālu vai funkcionālu šķēršļu dēļ. 

Jaunākie ECDC norādījumi par apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām 
(HVAC) sabiedriskajam transportam un pārpildītām iekštelpām būtiski attiecas uz autobusiem1.

Ozons un citas vielas, kurām ir ķīmiski un bioloģiski kontrolējoša ietekme uz vīrusiem, ir 
biocīdi, kā tas ir definēts Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdiem2 (“Biocīdu regula”). Šī regula 
paredz noteikumus un procedūras biocīdu pieejamībai un lietošanai tirgū, un tās mērķis ir 
uzlabot iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot augstu cilvēka veselības, dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni. 

Tikai atļautus biocīdus un tos produktus – regulas 89. pantā noteiktajā pārejas periodā – , kas 
atbilst dalībvalstu noteikumiem, var piedāvāt tirgū un lietot Savienībā.

Saskaņā ar Biocīdu regulu patlaban nav atļauts izmantot sabiedriskajā transportā vai citās 
sabiedriskās vietās biocīdus, ko ražo ozonatori vai cita veida ģeneratori.

Komisija neparedz, ka šādu lietojumu varētu atļaut saskaņā ar Biocīdu regulu, jo kaitīgu 
ķīmisko vielu iedarbība var apdraudēt cilvēku veselību, kā arī ozona ietekme uz sabiedrību var 
nebūt nenozīmīga, un tas ir rūpīgi jāpārbauda. Turklāt ozona efektivitāte pret Covid-19 nav 
pierādīta pašreizējā pieteiktās aktīvās vielas izvērtējumā.

Ultravioletie (UV) ģeneratori un gaisa jonizatori neietilpst Biocīdu regulas darbības jomā, jo tie 
nedarbojas ar ķīmiskām vai bioloģiskām vielām. Lai gan ir pierādīta UV starojuma efektivitāte 
pret baktērijām un raugu, līdzīga informācija par Covid-19 nav pieejama. UV starojums ir 
efektīvs tikai uz notīrītām virsmām, jo putekļi var ievērojami samazināt UV gaismas 
efektivitāti. Visticamāk, ka sabiedriskās vietās šādi nosacījumi netiks izpildīti.

Ir vēl divi dokumenti, kuri arī varētu būt interesanti lūgumraksta iesniedzējam:

- provizoriskās vadlīnijas par sagatavotību un reaģēšanu uz Covid-19 gadījumiem 
sauszemes šķērsošanas vietās (autobusi un autoostas) Eiropas Savienības/Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs;

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-
19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293

1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-
COVID-19.pdf
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par 

biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).
2Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/128/EK (2009. gada 21. oktobris), ar kuru 

nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (OV L 309, 
24.11.2009., 71. lpp.).

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf


CM\1215593LV.docx 3/3 PE658.957v01-00

LV

- pagaidu ieteikumi par vides attīrīšanu ar veselības aprūpi nesaistītās vietās, kas 
pakļautas SARS-CoV-2 iedarbībai;

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-
non-healthcare-facilities-exposed-2019

Secinājums

ECDC neiesaka izmantot papildu dezinfekcijas metodes ar gaisa jonizācijas ierīcēm, kas veido 
gaisā negatīvus jonus, ozonatoriem vai ultravioleto gaismu UV-C spektrā, lai sterilizētu ierīces 
sabiedriskajā transportā un cilvēku plaši apmeklētās vietās, jo nav pietiekamu pierādījumu par 
to efektivitāti SARS-CoV-2 inficēšanās gadījumu samazināšanā, kā arī to ietekmi uz veselību 
un potenciālajiem veselības apdraudējuma riskiem.

ECDC norāda, ka pašlaik tirdzniecībā ir pieejami produkti, kurus izmantojot saskaņā ar 
paustajiem apgalvojumiem, tiek veikta gaisa attīrīšana un samazināts Covid-19 pārnešanas 
risks. Alternatīvs risinājums mehāniskajām gaisa filtrēšanas ierīcēm ir jonu ģeneratori, 
ozonatori un UV fotolīze. Parasti šīs metodes var būt salīdzinoši dārgas, ierīcēm ir nepieciešama 
īpaša apkope un tās apstrādā salīdzinoši nelielu gaisa daudzumu. 

Eiropas Savienībā vīrusu kontrolei var izmantot atļautus biocīdus vai produktus, kas atbilst 
valsts pārejas noteikumiem. Saskaņā ar Biocīdu regulu patlaban nav atļauts izmantot 
sabiedriskajā transportā vai citās sabiedriskās vietās biocīdus, ko ražo ozonatori vai cita veida 
ierīces. Ultravioletie (UV) ģeneratori un gaisa jonizatori neietilpst Biocīdu regulas darbības 
jomā.

Vienotā rīcība “Healthy Gateways”, ko līdzfinansē no 3. ES Veselības programmas, savā 
publikācijā “Ierosinātie pasākumi kuģu tīrīšanai un dezinfekcijai Covid-19 pandēmijas 
laikā”3 ir snieguši ieskatu tīrīšanas risinājumos dažādām ar veselības aprūpi nesaistītām 
struktūrām, kā piemēram, kuģiem, ko izmanto pasažieru pārvadājumos.

3https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-
19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250

