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Temats: Lūgumraksts Nr. 0011/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Oliver 
Herrmann, par privātu drošības uzņēmumu patvaļīgām darbībām lidostās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka privātiem drošības uzņēmumiem, kas kontrolē bagāžu 
Eiropas lidostās, acīmredzot ir neierobežota brīvība izlemt, ko viņi konfiscē. Viņš atstāsta 
gadījumu, kurā drošības personāls konfiscēja daļu viņa bagāžas (alpīnisma aprīkojumu), kas 
nebija šķidrums un nebija izmantojama kā ierocis. Lūgumraksta iesniedzējs saka, ka citos 
gadījumos neskaitāmās citās drošības pārbaudēs citās lidostās viņam nebija problēmu saistībā 
ar šo aprīkojumu. No lūgumraksta iesniedzēja teiktā izriet, ka aviosabiedrības neuzņemas 
atbildību un iesaka iesniegt sūdzību drošības uzņēmumiem. Tomēr tie nav atbildējuši uz 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzībām. Viņš apgalvo, ka konfiscētais aprīkojums tika iznīcināts.
Turklāt viņš apgalvo, ka Vācijas policija ir viņu informējusi, ka privātie drošības uzņēmumi 
nav pakļauti nekādām kompetento iestāžu pārbaudēm un katrā atsevišķā gadījumā konkrētais 
drošības darbinieks pats izlemj, kas ir jākonfiscē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulā (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu 
pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā1, kura bija piemērojama tajā laikā, ir 
uzskaitīti aizliegtie priekšmeti, ko pasažieriem nav atļauts ienest ierobežotās iekļuves drošības 
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zonā un gaisakuģa salonā. Lūgumraksta iesniedzēja minētie priekšmeti skaidri neietilpst 
4.1.1. punkta 1.b) apakšpunktā minētajās kategorijās.

Tomēr saskaņā ar šo regulu, ja vien nav piešķirts kāds īpašs atbrīvojums, atbilstīgajai iestādei 
ir zināmas patstāvīgas tiesības lemt par citu priekšmetu aizliegšanu papildus norādītajiem. 
Pasažieri ir jāinformē par ES aizliegto priekšmetu sarakstu, kā arī par citiem priekšmetiem, ko 
aizliegusi valsts atbilstīgā iestāde, un par valsts tiesību aktos pieļautajiem izņēmumiem. 

Turklāt drošības darbinieki var atteikt piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonai un 
gaisakuģa salonam jebkuram pasažierim, kura rīcībā ir priekšmets, kas drošības darbiniekiem 
izraisa šaubas. Tādējādi atsevišķajiem pārbaudītajiem ir patstāvīgas tiesības izlemt, vai atļaut 
ienest ierobežotas iekļuves drošības zonā un gaisakuģa salonā visus tos priekšmetus, kas 
uzskatāmi par potenciāli bīstamiem. 

Kompetentās iestādes ir atbildīgas arī par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz konfiscēto 
priekšmetu iespējamo atdošanu.

2010. gada 29. aprīlī Komisijas Regula (EK) Nr. 820/2008 tika aizstāta ar Komisijas 
2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus 
kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā1.Šajā jaunajā regulā ietverts 
pārskatīts, saīsināts aizliegto priekšmetu saraksts un ierobežotas kompetentās iestādes un 
drošības darbinieku patstāvīgās tiesības lemt par to, vai ir atļaujami priekšmeti, kuri nav 
aizliegto priekšmetu sarakstā.

Secinājums

Pamatojoties uz tolaik piemērojamiem Eiropas tiesību aktiem un uz lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka viņam konfiscētie priekšmeti neietilpst Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 820/2008 pielikumā noteiktajā ES aizliegto priekšmetu sarakstā, un tādēļ 
valsts varas iestādes bija atbildīgas lemt par to, vai šie priekšmeti uzskatāmi par potenciāli 
bīstamiem, kurus nedrīkstētu ļaut ienest ierobežotas iekļuves drošības zonā un gaisakuģa 
salonā.”
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