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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0011/2010 dėl privačių apsaugos bendrovių savavališkai taikomų 
taisyklių oro uostuose, kurią pateikė Vokietijos pilietis Oliver Herrmann

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad privačios apsaugos bendrovės, tikrindamos rankinį bagažą 
Europos oro uostuose, gali visiškai laisvai nuspręsti, ką galima konfiskuoti. Jis nurodo atvejį, 
kai apsaugos darbuotojai konfiskavo jo rankinio bagažo dalį (alpinisto priemones), nors tai 
nebuvo skysčiai, taip pat jų nebuvo įmanoma naudoti kaip ginklų. Peticijos pateikėjas aiškina, 
kad kitais atvejais su tais pačiais daiktais be jokių problemų praeidavo per daugelį kontrolės 
postų kituose oro uostuose. Pasak peticijos pateikėjo, oro bendrovės aiškina, kad jos nėra 
atsakingos ir perduoda skundus apsaugos bendrovėms. Tačiau pastarosios į peticijos pateikėjo 
raštiškus skundus neatsakė. Jis teigia, kad konfiskuota įranga buvo sunaikinta. Taip pat jis 
nurodo, kad Vokietijos policija jam pranešė, jog privačių apsaugos bendrovių nekontroliuoja 
nė viena kompetentinga valdžios institucija, o atskiri apsaugos pareigūnai kiekvienu atveju 
patys sprendžia, ką reikia konfiskuoti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Tuo metu taikytame 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente 820/2008, kuriuo 
nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams 
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įgyvendinti1 išvardyti draudžiami daiktai, kurių keleiviams neleidžiama įsinešti į riboto 
patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną. Nėra visiškai akivaizdu, kad peticijos pateikėjo 
nurodyti daiktai galėtų būti priskirti 4.1.1.1 punkto b papunktyje nurodytoms kategorijoms.

Tačiau pagal šį reglamentą, jeigu nebuvo suteikta speciali išimtis, atitinkamai institucijai buvo 
suteikta tam tikra teisė savo nuožiūra spręsti, ar uždrausti kitus, ne tik reglamente nurodytus, 
daiktus.  Keleiviams turėjo būti pateiktas ES draudžiamų daiktų ir kitų daiktų, kuriuos 
draudžia nacionalinės institucijos, sąrašas, taip pat išimčių, kurias leidžiama taikyti pagal 
nacionalinius teisės aktus, sąrašas.

Apsaugos darbuotojams taip pat buvo suteikta galimybė bet kuriam keleiviui, turinčiam jiems 
įtartiną daiktą, uždrausti patekti į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną. Taigi, 
kiekvienam tikrintojui buvo suteikta teisė savo nuožiūra spręsti, ar leisti į riboto patekimo 
zoną arba orlaivio keleivių saloną įsinešti visus tuos daiktus, jeigu manoma, kad jie gali būti 
pavojingi.

Taip pat ir sprendimą dėl galimo konfiskuotų daiktų grąžinimo turėjo priimti kompetentingos 
institucijos.

2010 04 29 Komisijos reglamentas 820/2080 buvo pakeistas 2010 m. kovo 4 d. reglamentu 
185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos 
saugumo standartams įgyvendinti2. Šiame naujame reglamente pateiktas patikslintas, 
trumpesnis draudžiamų daiktų sąrašas, o kompetentingos institucijos ir apsaugos darbuotojų 
teisė spręsti savo nuožiūra apribota – jie gali spręsti tik tai, ar leisti įsinešti daiktus, kurių nėra 
draudžiamų daiktų sąraše.

Išvada

Remdamasi tuo metu galiojusiais Europos teisės aktais ir peticijos pateikėjo pateikta 
informacija, Komisija mano, kad konfiskuoti daiktai nepriklausė ES draudžiamų daiktų 
sąrašui, pateiktam Komisijos reglamento (EB) 820/2008 priede, todėl tai nacionalinės 
institucijos turėjo nuspręsti, ar laikyti, kad tie daiktai gali būti pavojingi ir jų nereikėtų leisti 
įsinešti į riboto patekimo zoną arba orlaivio keleivių saloną.“

                                               
1 OL L 221, 2008 08 19, žr. Priedo 4.1.1. punktą.
2 OL L 55, 2010 3 5.


