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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1127/2009 dėl Reglamento (EB) Nr. 1448/2006 dėl aviacijos saugumo 
priemonių, kurią pateikė Nyderlandų pilietis Jan Fokke Oosterhof

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl Reglamento (EB) Nr. 1448/2006, visų pirma dėl 
priemonių, susijusių su skysčių įsinešimu į orlaivius, įgyvendinimu. Jis skrido iš Antalijos per 
Hamburgą į Diuseldorfą Reino žemupyje. Hamburge visi keleiviai turėjo išlipti iš lėktuvo 
muitinės kontrolei. Peticijos pateikėjas teiraujasi, kodėl tai reikėjo atlikti, jei Hamburge juos 
išlaipinus iš lėktuvo nauji keleiviai į jį neįlipo. Keleiviai turėjo beveik valandą laukti 
kontrolės mažoje patalpoje, kurioje nebuvo kėdžių, gėrimų ir tualeto. Visi Antalijoje 
neapmuitintų prekių parduotuvėse pirkti uždaryti gėrimai buvo konfiskuoti ir sunaikinti 
pranešus, kad jie nebūtų buvę sunaikinti, jei būtų palikti lėktuve. Peticijos pateikėjas nori 
sužinoti, kodėl tokia kontrolė buvo atlikta persėdant, o ne kelionės pabaigoje, kodėl 
uždarytoje pakuotėje vežti gėrimai turėjo būti sunaikinti, jei keleiviai nebuvo tikrinti muitinės 
kontrolės ir savo kelionę tęsė tuo pačiu lėktuvu, ir kodėl tikrinti vien asmenys, o ne bagažas. 
Pasiteiravus dirbę pareigūnai pranešė, kad jie veikė vykdydami Reglamento (EB) 
Nr. 1448/2006 reikalavimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„ES taiko skysčių, aerozolių ir gelių draudimą1. Šis draudimas nustatytas 2006 m. rugpjūčio 
mėn. išaiškinus teroristų planą užpulti orlaivį naudojant skystus sprogmenis. Šis draudimas 
nustos galioti 2010 m. balandžio mėn., o Komisija tiria galimybes jį pakeisti privalomąja 
patikra, naudojant skystus sprogmenis galinčią aptikti technologiją. Su persėdimu skrendančių 
keleivių atveju nuo bendrojo draudimo leidžiama nukrypti, jei skysčiai įsigyti Bendrijos oro 
uostuose arba Bendrijos oro vežėjų orlaiviuose, su sąlyga, kad skystis yra supakuotas į saugos 
maišelius su įsigijimo kelionės dieną data ir įrodymais. Šią tvarką galima taikyti, nes pagal ES 
aviacijos saugumo teisės aktus visuose ES oro uostuose užtikrinamos aukšto lygio saugumo 
priemonės. Dėl akivaizdžių priežasčių šios leidžiančios nukrypti nuostatos netaikomos 
skysčiams, įvežamiem į Bendrijos oro uostus iš trečiųjų šalių. Todėl šiuos skysčius 
draudžiama turėti orlaivyje, jei atvykstantis keleivis ES oro uoste persėda į kitą orlaivį. 
Siekdama išvengti su persėdimu vykstančių keleivių skysčių konfiskavimo, Europos Komisija 
trečiųjų šalių prašymu derasi dėl susitarimų su jomis, kad būtų nustatytos lygiavertės 
skysčiams taikomos saugumo priemonės. Įtvirtinus lygiavertiškumą, sudaromi susitarimai, 
pagal kuriuos neapmuitintus skysčius, gelius ir aerozolius iš šių trečiųjų šalių galima laikyti 
ES skysčiais2. Iki šiol tokie susitarimai sudaryti su Kroatija ir Singapūru, taip pat netrukus jie 
turėtų būti sudaryti su Kanada ir JAV. Labai greitai bus sudarytas susitarimas su Malaizija. 
Ateityje tikimasi, kad naudojant patikros technologijas iš trečiųjų šalių į ES atvykstantiems su 
persėdimu vykstantiems keleiviams bus galima leisti su savimi orlaivyje vežtis skysčius kartu 
su kitu rankiniu bagažu.
Kalbant apie saugumo patikros procedūras, oro uostai gali nuspręsti, kaip jas atlikti: keleiviai 
gali likti orlaivyje arba yra pakartotinai tikrinami oro uosto saugumo patikros punktuose kartu 
su išvykstančiais keleiviais. Oro uostai patys sprendžia, kokią tvarką taikyti. Patikros 
įpareigojimai yra aiškūs: jei su persėdimu vykstantys keleiviai susimaišo su nepatikrintais 
išvykstančiais keleiviais, pakartotina patikra yra privaloma.

Išvada

Komisija supranta peticijos pateikėjo poziciją ir galimus oro uoste patirtus nepatogumus. 
Tačiau Komisija mano, kad patikrą atlikę asmenys veikiausiai vadovavosi atitinkamos 
nacionalinės aviacijos saugumo programos, parengtos pagal ES teisės aktus, nurodymais. 
Todėl Komisija nenustatė jokio galimo piktnaudžiavimo įgaliojimais ar kad būtų viršyta 
veiksmų laisvė, suteikta ES teisės aktuose nustatytų teisių atžvilgiu.

Komisija tuo pačiu klausimu jau pateikė peticijos pateikėjui rašytinį paaiškinimą. Papildoma 
informacija peticijos pateikėjui pateikta per pokalbį telefonu, kai jis susisiekė su Komisija, 
gavęs jos raštą. Komisijos pareigūnui susidarė įspūdis, kad peticijos pateikėją atsakymai 
tenkino.“

                                               
1 2009 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2008. OL L 221, 2008 8 8.
  [Pastaba: Reglamentu (EB) Nr. 1448/2006 iš dalies pakeistas 2003 m. balandžio 4 d. reglamentas (EB) 
Nr. 622/2003, nustatantis priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti. 
Abu reglamentai panaikinti Reglamentu (EB) Nr. 820/2008].
2 Komisijos reglamento (EB) Nr. 820/2008 1 priedo 4 skyriaus f punkto 6 papunktis.


