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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1137/2009 dėl apribojimų neštis skysčius rankiniame bagaže 
keliaujant orlaiviais, kurią pateikė Vokietijos pilietis Rudolf Piltz

1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėjas laikosi nuomonės, kad apribojimai neštis skysčius rankiniame bagaže 
keliaujant orlaiviais yra neveiksmingi ir pasenę, todėl turėtų būti panaikinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Reglamente (EB) Nr. 300/20081 išdėstyti bendrieji pagrindiniai standartai tam, kad visada 
būtų užtikrinta civilinės aviacijos ir piliečių apsauga nuo tokių neteisėtų veiksmų, kaip 
terorizmas, kurie kelia grėsmę orlaivių skrydžiams. ES teisės aktai dėl civilinės aviacijos 
saugumo buvo priimti po 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių JAV. 

Bendruosiuose pagrindiniuose standartuose nustatyta, kad iš esmės visi keleiviai ir jų rankinis 
bagažas turi būti patikrinti, prieš įžengiant į oro uosto apsaugos riboto patekimo zonas ar į 
lėktuvą, kad keleiviai būtų apsaugoti nuo uždraustų daiktų, išvardintų Reglamente (EB) 
Nr. 820/20082. 

Reglamente nustatytos saugumo taisyklės, susijusios su skysčių vežimu lėktuve. Skysčiai 
                                               
1 2008 m. balandžio 9 d. OL L 97, p. 72.
22008 m. rugpjūčio 19 d. OL L 221.
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atimami, išskyrus skysčius, gabenamus asmeninėse talpose, ne didesnėse nei 100 ml ir 
nešamose permatomuose sandariuose plastiko maišeliuose, į kuriuos telpa ne daugiau nei 
vienas litras. Skysčių apribojimai taikomi 60 pasaulio valstybių. Šis draudimas buvo įvestas, 
2006 m. išsiaiškinus teroristų planą užgrobti lėktuvą, naudojantis skystais sprogmenimis.

ES oro uostuose keleiviai iš trečiųjų šalių, persėdantys į kitą skrydį iš ES turi leisti atlikti 
saugumo patikrinimą, įskaitant konfiskuotų skysčių aptikimą.

Keliauti tapo sudėtingiau dėl saugumo priemonių. Europos Komisija supaprastina saugumo 
reikalavimus, kai įmanoma. Dėl skysčių, kurie išlieka tikra grėsmė aviacijos saugumui, 
Europos Komisija pasiūlė laipsniškai pakeisti dabartinę draudimo arba konfiskacijos politiką į 
technologijų, kurios tikrins skysčius ir atpažins pavojingus skysčius, diegimą Europos oro 
uostuose. Ši priemonė nagrinėjama Europos Parlamente ir Taryboje.

Europos teisės aktuose taip pat numatyta, kad keleiviai, atvykę iš „saugios“ trečiosios šalies ir 
persėdantys ES oro uostuose gali būti atleisti nuo be muito nusipirktų skysčių1 konfiskavimo.

Valstybės narės atsakingos už bendrųjų pagrindinių standartų nustatymą dėl civilinės 
aviacijos saugumo, už nacionalinių aviacijos saugumo programų2 įvedimą ir už oro uostų ir 
kitų susijusių objektų saugumo priemonių taikymo kontrolę.

Išvada

Europos Komisija supranta peticijos pateikėjo požiūrį ir oro uoste kylančius nepatogumus ir 
stengiasi supaprastinti skysčiams taikomas saugumo priemones.

Šiuo konkrečiu atveju, Komisijos nuomone, oro uosto darbuotojai vykdė atitinkamos 
aviacijos saugumo programos, sukurtos ES teisės aktų pagrindu, nurodymus. Ir nacionalinė 
saugumo programa, ir tikrinimas oro uostuose nuolat kontroliuojami ES netikėtais
patikrinimais. Paskutinis patikrinimas Vokietijoje neatskleidė jokių trūkumų. Taigi Komisija 
neranda jokio galimo piktnaudžiavimo valdžia ar ES teisės aktais suteiktų teisių per didele 
laisve.“

                                               
1 Pagal Reglamento Nr. 820/2008 4 skyriaus, f dalies 6 punktą, Europos Komisija derasi su trimis šalimis dėl be 
muito pirktiems skysčiams taikomų saugumo priemonių suvienodinimo. Suvienodinus priemones, sudaromi 
susitarimai dėl skysčių, gelio ir aerozolio iš šių trečiųjų šalių laikymo ES skysčiais. Iki šiol susitarimai sudaryti 
su Kroatija ir Singapūru ir ruošiamasi sudaryti susitarimus su Kanada ir JAV. Labai greitai bus sudarytas 
susitarimas su Malaizija. 

2 Kaip nurodyta 2008 m. kovo 11 d. Reglamento (EB) Nr. 300/2008 10 straipsnyje, 2008 m. balandžio 9 d. 
OL L 97, p. 72.


