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KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 
EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI 

PENKTOJI REGLAMENTO (EB) Nr. 2320/2002, NUSTATANČIO CIVILINĖS 
AVIACIJOS SAUGUMO BENDRĄSIAS TAISYKLES, ĮGYVENDINIMO 

ATASKAITA 

Šioje ataskaitoje nagrinėjamas 2009 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpis. 

ĮŽANGA 

2009 metai – ES aviacijos saugumo srities stiprinimo metai, kuriais Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis ir aviacijos sektoriaus atstovais derino naujo įgyvendinimo teisės aktų 
rinkinio, kuriuo turėtų būti papildytas Reglamentas (EB) Nr. 300/20081, galutinę redakciją. 
Mokslininkai ir gamintojai kūrė technologijas, kurios leistų keleiviams į orlaivius įsinešti 
skysčių. Europos Parlamentas toliau nuodugniai svarstė klausimus, susijusius su galimybe 
Europos oro uostuose naudoti kūno skenerius. Platesniu mastu su tarptautinėmis 
organizacijomis buvo rengiamos reguliarios diskusijos, kuriomis buvo siekta išsiaiškinti, kaip 
pasaulinio masto priemonėmis būtų galima spręsti bendras problemas.  

Tik pačioje metų pabaigoje įvykęs incidentas per „Northwest Airlines“ 253-ią reisą iš 
Amsterdamo „Schiphol“ oro uosto į Detroitą privertė vėl atkreipti dėmesį į naują grėsmę. Šis 
incidentas dar kartą priminė, kad ekstremistų grupuotėms civilinė aviacija ir toliau išlieka 
patraukliu taikiniu ir kad šios grupuotės visuomet ieškos būdų, kaip apeiti dabar naudojamas 
patikros priemones. Be to, jis vėl privertė atkreipti dėmesį (jei tai apskritai buvo būtina) į tai, 
kad labai svarbus Komisijos ir jos partnerių darbas, susijęs su keliautojų ir viso Europos 
aviacijos sektoriaus apsauga. 

PIRMOJI DALIS 

PATIKRINIMAI  

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2320/2002 nuostatas Komisija turi rengti valstybių narių aviacijos 
saugumo administracijų (atitinkamų institucijų) ir ES oro uostų patikrinimus. Bendrijos 
programa taip pat taikoma Šveicarijai, o Norvegiją ir Islandiją pagal lygiagrečias nuostatas 
tikrina ELPA priežiūros institucija. Šiems patikrinimams atlikti Komisija turi 11 aviacijos 
saugumo inspektorių, kuriems padeda valstybių narių skiriami nacionaliniai inspektoriai. 
2009 m. surengtuose patikrinimuose dalyvavo 50 nacionalinių inspektorių. Priede pateikiama 
visų Komisijos ir ELPA priežiūros institucijos ligi šiol atliktų atitikties patikrinimų suvestinė.  

                                                 
1 OL L 97, 2008 4 9, p. 72. 
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2. NACIONALINIŲ ATITINKAMŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PATIKRINIMAI 
2009 m. Komisija patikrino 9 atitinkamas institucijas. Visas jas Komisija jau buvo tikrinusi 
anksčiau. Dažniausiai pasitaikantys nacionalinių kokybės kontrolės programų trūkumai yra 
tokie patys kaip ir ankstesniaisiais metais. 

Nustatyta, kad kai kurios valstybės narės vis dar nesugeba greitai aptikti priemonių 
įgyvendinimo trūkumų ir juos pašalinti. Kai kurios valstybės nepatikrino atitikties visiems 
teisės aktų aspektams, o kai kurie oro uostai buvo netikrinami ilgą laiką. Kai kurios 
papildomos priemonės, kurių buvo imamasi po patikrinimų, buvo netinkamos arba papildomų 
priemonių apskritai nebuvo imamasi; be to, gana dažnai buvo labai vėluojama šalinti 
trūkumus. Visos valstybės narės taikė poveikio priemones, tačiau jos nebuvo pakankamai 
griežtos arba jomis ne visuomet buvo užtikrinamas atgrasomasis poveikis. Viena atitinkama 
institucija savo nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos dar nebuvo suderinusi su 
naujausiais ES teisės aktų pakeitimais ir turėjo atskirti operatyvinį reikalavimų įgyvendinimą 
nuo kokybės kontrolės programos valdymo, nors šiuos aspektus Komisija anksčiau jau buvo 
pavadinusi rimtais trūkumais. Ypač didelį nerimą kelia tai, kad kita institucija neįvykdė 
paskelbus ankstesnio Komisijos patikrinimo išvadas prisiimtą raštišką įsipareigojimą padidinti 
atitikties stebėsenos išteklius.  

3. PRADINIAI ORO UOSTŲ PATIKRINIMAI 

2009 m. atlikta devyniolika (19) pradinių oro uostų patikrinimų – beveik du kartus daugiau 
nei 2008 m. Patikrinta atitiktis visiems skyriams (bet ne per kiekvieną patikrinimą). 
Reikalavimus atitinkančių pagrindinių priemonių dalis dar kartą šiek tiek padidėjo – beveik 
iki 85 %. Trūkumų nustatyta daugiausia tose pačiose srityse, kaip ir per ankstesnius 
patikrinimus, ir daugelis jų buvo nulemti žmogiško veiksnio. 

Didžiausi 2009 m. patikrintų oro uostų trūkumai buvo susiję su darbuotojų tikrinimo kokybe, 
darbuotojams taikomomis draudžiamų daiktų naudojimo reglamentavimo nuostatomis ir 
krovinių saugumo reikalavimų įgyvendinimu. Pavyzdžiui, darbuotojų ne visuomet buvo 
prašoma prieš patikrinimą nusivilkti striukes, o rankinis darbuotojų apieškojimas buvo 
atliekamas kitaip nei apieškant keleivius. Be to, keli oro uostai neįgyvendino darbuotojų, 
kurie turi oficialų leidimą įsinešti draudžiamus daiktus į riboto patekimo zonas, atpažinimo 
procedūrų. Per visus septynis krovinių saugumo patikrinimus nustatyta problemų, pavyzdžiui, 
prastos kokybės saugumo programos, atsižvelgiant į siuntos pobūdį pasirinkti ne patys 
tinkamiausi tikrinimo metodai. Bendrų trūkumų taip pat nustatyta tokios srityse kaip skysčių 
įsinešimui į riboto patekimo zoną taikomi reikalavimai (pvz., tinkamų plastikinių saugos 
maišelių naudojimas), nepakankama bagažo apsauga bagažo paruošimo zonoje, transporto 
priemonių apieškojimas ir techniniai įrangos standartai.  

Dažniausiai gerai buvo laikomasi keleiviams ir rankiniam bagažui taikomų nuostatų, tačiau 
kartais nebuvo laikomasi nuolatinio pasirinktinio apieškojimo normų ir (arba) rankinio 
keleivių apieškojimo kokybė nebuvo visiškai patenkinama. Ypač gerai buvo laikomasi 
krovinių skyriaus bagažo tikrinimo nuostatų, nors viename oro uoste krovinių skyriaus 
bagažas buvo tikrinamas padedant šunims, o pagal tuo metu galiojusias teisines nuostatas tai 
buvo draudžiama2. 

                                                 
2 Išsamios šunų naudojimo krovinių skyriaus bagažui tikrinti nuostatos dabar jau parengtos ir įtrauktos į 

2010 m. birželio 30 d. Reglamentą (ES) Nr. 573/2010 (OL L166, 2010 7 1, p. 1) ir Sprendimą 
2010/3572/ES, skirtą visoms valstybėms narėms, bet dar nepaskelbtą Oficialiajame leidinyje.  
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Buvo nustatyta problemų, susijusių su galimybe patekti į maitinimo ir valymo patalpas. 
Daugiausia papildomų priemonių oro vežėjai turėtų imtis tokiose srityse kaip orlaivių 
apieškojimas ir tikrinimas, taip pat procedūros, taikomos bagažui, kuris užregistruojamas per 
vėlai, kad jam galėtų būti taikomos įprastos taisyklės (angl. rush bags). 

4. PAPILDOMI PATIKRINIMAI  

Komisija paprastai atlieka kelis papildomus patikrinimus. Jeigu per pradinį patikrinimą 
nustatomi keli dideli trūkumai, būtinai numatomas naujas patikrinimas. 2009 m. nuspręsta 
surengti keturis tokius naujus patikrinimus, ir per kiekvieną patikrinimą nustatyta, kad 
dauguma trūkumų buvo pašalinta. 

5. NEBAIGTOS BYLOS, 15 STRAIPSNIO BYLOS IR TEISINĖS PROCEDŪROS 

Patikrinimo bylos baigiamos tik kai Komisija įsitikina, kad imtasi reikiamų veiksmų 
trūkumams pašalinti. 2009 m. užbaigta 20 bylų (14 bylų buvo susijusios su oro uostais, o 6 
bylos – su atitinkamomis institucijomis). Iš viso metų pabaigoje dar nebuvo baigta 17 
atitinkamų institucijų tikrinimo bylų ir 20 oro uostų tikrinimo bylų.  

Jei laikoma, kad oro uoste aptikti trūkumai yra tokie dideli, kad tai galėtų turėti didelės įtakos 
bendram civilinės aviacijos saugumo lygiui Bendrijoje, Komisija taiko Reglamento 
Nr. 1486/20033 15 straipsnį. Tai reiškia, kad visos kitos atitinkamos institucijos įspėjamos 
apie susidariusią padėtį ir apsvarstoma, kokias papildomas priemones taikyti iš oro uosto, 
kuriame nustatyta didelių trūkumų, vykdomiems skrydžiams. Metų pradžioje nebuvo pradėtų 
15 straipsnio bylų, o ir per 2009 m. tokių bylų nepradėta. 

Kita galima poveikio priemonė, kurią galima taikyti rimčiausiais atvejais arba tais atvejais, 
kai ilgai nesiimama priemonių trūkumams pašalinti ar kai tokie trūkumai nuolatos kartojasi, – 
pažeidimo procedūra. 2009 m., kai po 14 mėnesių buvo išspręstos su išteklių trūkumu ir 
nepakankama reikalavimų įgyvendinimo kontrole susijusios pagrindinės problemos, Komisija 
baigė vieną pažeidimo procedūrą. Valstybė narė, kuriai taikyta pažeidimo procedūra, 
patvirtino naują administracinę tvarką ir paskyrė papildomų inspektorių. 2009 m. pradėta 
nauja pažeidimo procedūra, nes viena valstybė narė nepadidino išteklių ir nesustiprino 
stebėsenos, nors ir buvo įsipareigojusi tai padaryti po to, kai per ankstesnį patikrinimą buvo 
nustatytas trūkumas. 2009 m. pabaigoje iš viso dar nebuvo baigtos trys pažeidimo bylos. 

                                                 
3 2003 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1486/2003, nustatantis Komisijos patikrinimų 

civilinės aviacijos saugumo srityje tvarką, OL L213, 2003 8 23, p. 3. Dabar jis panaikintas ir pakeistas 
2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 72/2010, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 300/2008, OL L23, 2010 1 27, p. 1. 
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6. VALSTYBIŲ NARIŲ VIDAUS VERTINIMAI  

Pagal Komisijos reglamento Nr. 1217/20034 6 straipsnį valstybės narės privalo iki kiekvienų 
metų vasario pabaigos pateikti Komisijai metinę ataskaitą, kurioje būtų aptarti ankstesnių 
metų sausio–vasario mėn. atliktos nacionalinės atitikties stebėsenos rezultatai. 2009 m. visos 
ataskaitos pateiktos laiku ir parengtos pagal Komisijos šabloną. Nustatyti tokie trūkumai: 
mažas su patikrinimais susijusio darbo dienų skaičius, vykdomi ne visi reikalavimai, 
nepakankamai imamasi papildomų priemonių ir nenaudojamos turimos reikalavimų vykdymo 
kontrolės priemonės.  

ES valstybių narių atitikties stebėsenos sistemos pradėtos derinti nuo programos taikymo 
pradžios 2003 m., tačiau šį darbą atlikti sekasi sunkiai, nes valstybės narės skirtingai supranta 
terminologiją, taiko skirtingus metodikos rengimo būdus ir ataskaitų rengimo reikalavimus. 
Padėtis laikui bėgant pagerėjo, bet galėtų būti dar geresnė. Tai, kad nacionaliniu mastu 
atliekamos atitikties stebėsenos rezultatai ir Komisijos patikrinimų rezultatai šiek tiek 
nesutampa (Komisijos patikrinimų rezultatai dažnai būna prastesni nei nacionalinėse 
ataskaitose nurodomi atitikties stebėsenos rezultatai), lėmė derinimo stoka.  

7. TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS (TCAO) ATLIKTAS 
KOMISIJOS AUDITAS 

2009 m. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija pirmą kartą atliko Komisijos kaip ES 
stebėsenos įstaigos auditą ir pateikė labai teigiamą ataskaitą, kurioje nerekomenduojama 
nieko keisti. Atsižvelgiant į šio patikrinimo rezultatus, buvo galima sumažinti TCAO 
stebėsenos ES oro uostuose mastą, nes pagal Europos programą jie tikrinami pakankamai.  

ANTROJI DALIS 

TEISĖS AKTAI 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2009 m. paskelbti keli nauji aviacijos saugumo teisės aktai, nors daugiausia dėmesio buvo 
skiriama naujam teisės aktų rinkiniui, kuris turėjo būti parengtas iki 2010 m. balandžio mėn. 
Taip pat pradėtos rengti naujos skysčių tikrinimo, šunų naudojimo atliekant aviacijos 
saugumo patikrinimus ir metalo aptikimo įrangos naudojimo tikrinant tam tikras 
specializuotas siuntas taisyklės.  

2. PRIIMTI PAPILDOMI TEISĖS AKTAI  

2009 m. priimti nauji teisės aktai: 

                                                 
4 2003 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1217/2003, nustatantis nacionalinių civilinės 

aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų bendruosius reikalavimus, OL L169, 2003 7 8, p. 44. 
Dabar jis panaikintas ir pakeistas 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008, OL L7, 2010 1 12, p. 3. 
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• Reglamentas (EB) Nr. 272/20095, kuriuo papildomi pagrindų reglamente nustatyti 
bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, ir 

• Reglamentas (ES) Nr. 1254/20096, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės 
narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis 
alternatyvių saugumo priemonių. 

Galutinė šių dokumentų redakcija buvo derinama aštuoniuose Aviacijos saugumo reguliavimo 
komiteto susitikimuose, aštuoniuose Patariamosios suinteresuotųjų šalių grupės aviacijos 
saugumo klausimais susitikimuose, taip pat daugelyje tikslinių darbo grupių posėdžių, 
kuriuose dalyvavo valstybių narių ir aviacijos sektoriaus atstovai. 

• Reglamentas (EB) Nr. 272/2009 yra teisės aktų rinkinio „antrojo lygmens“ dokumentas, 
kuriuo papildomas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008. Jame nurodytos sritys, kuriose gali 
būti parengtos įgyvendinimo taisyklės. Pavyzdžiui, jame išvardytos įvairios keleiviams, 
bagažui ir kroviniams tikrinti tinkamos technologijos, bet nenurodytas jų naudojimo būdas.  

• Reglamentas (ES) Nr. 1254/2009 skirtas konkrečiam aviacijos saugumo aspektui – tam 
tikrų kategorijų skrydžiams, kurie susiję su mažesne rizika ir kuriems dėl to valstybės narės 
gali netaikyti kitais atvejais taikomų taisyklių. Pavyzdžiui, tai gali būti labai maži orlaiviai. 
Tokiais atvejais taikomos kitos nacionalinės taisyklės, apie kurias turi būti pranešta 
Komisijai.  

3. PRIIMTI TEISĖS AKTAI, KURIAIS DAROMI PAKEITIMAI 

Per ataskaitinį laikotarpį su Reglamentu (EB) Nr. 2320/2002 susiję aviacijos saugumo teisės 
aktai buvo pataisyti – priimta iš dalies keičianti priemonė7. Ši priemonė buvo susijusi su 
tikrinimo reikalavimų netaikymu Pietų Korėjos oro uostuose įsigytiems neapmuitinamiems 
skysčiams, bet galiausiai šis pakeitimas nebuvo įdiegtas. Kadangi per kitas susijusias derybas 
su Pietų Korėja iškilo sunkumų, Komisijai rekomendavus, Pietų Korėjai suteikta išimtis 
daugelyje ES oro uostų nepradėta taikyti.  

4. RENGIAMAS NAUJAS PAGRINDŲ IR ĮGYVENDINIMO TEISĖS AKTŲ RINKINYS 

2009 m. Komisija ir valstybės narės didžiausią dėmesį skyrė išsamių įgyvendinimo teisės aktų 
ir naujų patikrinimų ir kokybės kontrolės reglamentų rengimui. Iki metų pabaigos šiems 
patikrinimų ir kokybės kontrolės dokumentams pritarta reguliavimo komitete, o didelis 
įgyvendinimo teisės aktų rinkinio projektas buvo beveik parengtas ir padalytas, kaip ir 

                                                 
5 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) 

Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos 
saugumo standartai, OL L 91, 2009 4 3, p. 7. 

6 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių 
laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir 
imtis alternatyvių saugumo priemonių, OL L338, 2009 12 19, p. 17.  

7 2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 483/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 
Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo 
standartams įgyvendinti, OL L 145, 2009 6 10, p. 23.  
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numatyta, į reglamento, kuriame pateikiama viešai skelbtina informacija, projektą8 ir 
sprendimo, kuriame pateikiama slaptesnė informacija, projektą9.  

5. FINANSAVIMO NUOSTATOS 

2009 m. vasario mėn. Komisija paskelbė Aviacijos saugumo finansavimo ataskaitą10, kaip 
numatyta Reglamento (EB) Nr. 300/2008 22 straipsnyje. Komisija vėliau priėmė Europos 
parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aviacijos saugumo rinkliavų pasiūlymą11. Jame nustatyti 
bendrieji principai, kurių oro uostų operatoriai turi laikytis nustatydami aviacijos saugumo 
rinkliavas: vežėjų ar keleivių nediskriminavimas, oro uostų valdytojų ir oro vežėjų 
konsultacijos, skaidrumas, sąryšis su sąnaudomis ir priežiūros įstaigos nustatymas.  

TREČIOJI DALIS 

BANDYMAI IR TYRIMAI 

1. BANDYMAI 

Pagal ES aviacijos saugumo teisės aktus bandymas (angl. trial) atliekamas, kai valstybė narė 
susitaria su Komisija, kad tam tikrą laiką taikys teisės aktais nenumatytą priemonę ar metodą, 
kuria (-iuo) bus pakeista viena iš pripažintų saugumo kontrolės priemonių. Teisiškai šis 
terminas netaikomas, kai valstybė narė ar subjektas atlieka naujos saugumo kontrolės 
priemonės, kuri taikoma kartu su teisės aktuose numatyta priemone ar keliomis tokiomis 
priemonėmis, vertinimą. 

2009 m. buvo atlikti keli bandymai. Jie buvo susiję su kūno skenerių naudojimu tikrinant 
keleivius ir darbuotojus, taip pat su šunų naudojimu saugumo tikrinimui. Komisija buvo 
informuota apie skenerių bandymo rezultatus, į kuriuos ji atsižvelgs rengdama tokios įrangos 
naudojimo ataskaitą. Į informaciją apie bandymus, susijusius su šunų naudojimu tikrinimams, 
atsižvelgta rengiant naują teisinį pasiūlymą.  

2. TYRIMAI 

2009 m. sausio mėn. Aviacijos saugumo reguliavimo komitetui pateikti QinetiQ tyrimo apie 
žmogiškus veiksnius aviacijos saugumo tikrinimo srityje rezultatai. Į rekomendacijas 
atsižvelgta svarstant siūlomą naują teisės akto skyrių apie mokymą ir įdarbinimą.  

                                                 
8 Jau paskelbtas 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos 

išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, OL L55, 
2010 3 5, p. 1.  

9 Sprendimas 2010/774/ES, skirtas visoms valstybėms narėms, 2010 4 13. Nepaskelbtas Oficialiajame 
leidinyje. 

10 COM(2009) 30 galutinis, 2009 2 2. 
11 COM(2009) 217, 2009 m. gegužės 11 d. 
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KETVIRTOJI DALIS 

DIALOGAS SU TARPTAUTINĖMIS ORGANZIACIJOMIS IR TREČIOSIOMIS ŠALIMIS 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Komisija visapusiškai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir svarbiausiomis 
trečiosiomis šalimis partnerėmis, be to, jai nuolatos atstovaujama tarptautiniuose 
susitikimuose, kuriuose ji koordinuoja ES poziciją ir dažnai skaito pranešimus ar teikia 
dokumentus. Prireikus palaikomas dialogas su trečiosiomis šalimis – tariamasi vietos ar 
bendros svarbos klausimais, pvz., dėl standartinių reikalavimų, susijusių su neapmuitintų 
prekių parduotuvėse įsigytų skysčių vežimu, taikymo išimčių. Tokie ryšiai padeda ES kaupti 
gerąją patirtį ir ją skleisti.  

2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

Komisija dalyvauja metiniuose TCAO AvSec grupės susitikimuose. 2009 m. ji pristatė 
dokumentus apie skysčius, vienkartinį patikrinimą ir dideles grėsmes saugumui. Visi šie 
dokumentai buvo įvertinti palankiai. 2009 m. lapkričio mėn. Briuselyje Komisija surengė 
TCAO seminarą skysčių tema. Šiame seminare buvo susitarta dėl tarptautinio susitarimo, kaip 
pamažu panaikinti dabar taikomą draudimą.  

Be to, Komisija reguliariai dalyvauja Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) 
Techninės darbo grupės ir Mokymo darbo grupės susitikimuose. Abiejų šių grupių darbo 
rezultatais vėliau buvo remiamasi per Reguliavimo komiteto ir susijusių jo darbo grupių 
susitikimų diskusijas.  

3. TREČIOSIOS ŠALYS 

Komisija ir JAV toliau aktyviai plėtojo dialogą aviacijos saugumo klausimais įvairiose 
organizacijose, pavyzdžiui, ES ir JAV transporto grupėje, kuri padarė pažangą rengdama 
vienkartinio patikrinimo sistemą. Be to, Komisija kelis kartus pareiškė savo poziciją, kai 
valstybės narės susirūpino dėl papildomų JAV saugumo reikalavimų, iš kurių buvo matyti, 
kad deramai neatsižvelgiama į jau taikomas griežtas ES priemones. Kelis kartus JAV, iš 
anksto nepasikonsultavusios, priėmė skubius pakeitimus, skirtus iš ES skrydžius vykdančioms 
oro transporto bendrovėms.  

Komisija dalyvavo keliuose JAV ir Kanados oro uostų patikrinimuose. Tais patikrinimais ji 
siekė įsitikinti, ar galėtų šiuos oro uostus atleisti nuo reikalavimų, susijusių su 
kontroliuojamosios zonos parduotuvėse įsigytais neapmuitinamais skysčiais, kurie vėliau 
pateikiami tranzitiniuose ES oro uostuose, taip pat ji norėjo įvertinti galimybę vėliau taikyti 
vienkartinį patikrinimą. Be to, Komisija patikrino, kaip Singapūro ir Dubrovniko oro 
uostuose, kuriems taikomos išimtys, laikomasi su neapmuitinamais skysčiais susijusių 
reikalavimų. Su Pietų Korėja buvo sudarytas susitarimas dėl reikalavimų, susijusių su 
neapmuitinamais skysčiais, netaikymo, tačiau, kaip nurodyta 2 dalies 3 skirsnyje, vėliau iškilo 
sunkumų. 
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IŠVADOS 

Nors apskritai Europos Sąjungoje ir toliau užtikrinamas aukštas saugumo lygis, per Komisijos 
patikrinimus, kaip ir ankstesniais metais, nustatyta tam tikrų trūkumų. Šie trūkumai 
daugiausia susiję su darbuotojų tikrinimo ir krovinių tvarkymo reikalavimais. Apskritai 
Komisijos rekomendacijų dėl trūkumų šalinimo buvo laikomasi gerai, tačiau iš inspektorių 
išvadų matyti, kad griežta ES patikrinimų tvarka ir tinkamas kokybės užtikrinimas valstybėse 
narėse yra svarbūs. Komisija ir toliau stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisinių 
reikalavimų ir kad jie būti įgyvendinami tinkamai. Prireikus ji pradės oficialias pažeidimo 
procedūras.  

Teisėkūros srityje 2009 m. daug nuveikta, siekiant užtikrinti, kad, remiantis naujais 
įgyvendinimo dokumentais, taisyklės būtų suprantamos ir įgyvendinamos vienodai. Šie 
dokumentai parengti galutinai priimti ir numatytas tolesnis jų tobulinimas, visų pirma 
tikrinimo technologijų ir susitarimų su trečiosiomis šalimis klausimais. Prieš pat metų pabaigą 
įvykęs saugumo incidentas dar kartą priminė, kad reikia nuolatos peržiūrėti tikrinimo metodų 
tinkamumą ir tęsti glaudų bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Komisija ir toliau 
taikys savo programą, prireikus šiose dviejose svarbiose srityse. 
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Priedas  

Komisijos patikrinimai 2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis 
  

Valstybė 
Patikrinimų skaičius 

nuo 2009 m. sausio mėn. 
iki 2009 m. gruodžio 

mėn. (įskaitant 
papildomus 

patikrinimus) 

Bendras patikrinimų 
skaičius 2004–2009 m. 
(įskaitant papildomus 

patikrinimus) 

Austrija 2 8 

Belgija 1 7 

Bulgarija 1 3 

Kipras 1 5 

Čekija 1 5 

Danija 0 6 

Estija 1 4 

Suomija 1 7 

Prancūzija 2 10 

Vokietija 2 12 

Graikija 2 11 

Vengrija 1 4 

Airija 1 6 

Italija 2 11 

Latvija 1 4 

Lietuva 0 3 

Liuksemburgas 1 5 

Malta 1 3 

Nyderlandai 0 6 

Lenkija 1 7 

Portugalija 2 7 

Rumunija 0 2 

Slovakija 1 4 

Slovėnija 0 4 
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Ispanija 3 10 

Švedija 1 7 

Jungtinė Karalystė 1 11 

Šveicarija 2 4 

IŠ VISO 32 176 

 

ELPA Priežiūros institucijos patikrinimai 2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

Valstybė Patikrinimų skaičius 
nuo 2009 m. sausio mėn. 

iki 2009 m. gruodžio 
mėn. (įskaitant 

papildomus 
patikrinimus) 

Bendras patikrinimų 
skaičius 2004–2009 m. 
(įskaitant papildomus 

patikrinimus) 

Islandija 1 6 

Norvegija 5 28 

IŠ VISO 6 34 

 

 


