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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0720/2011 dėl draudimo keliaujant lėktuvu rankiniame bagaže 
gabenti skysčius, kurią pateikė Vokietijos pilietis Siegfried Schäfer 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl saugumo patikrinimo persėdant iš vieno lėktuvo į kitą 
Vokietijoje. Peticijos pateikėjas atvyko iš Dubrovniko oro uosto, kur buvo patikrintas pagal 
ES reikalavimus, ir toliau keliavo vidaus maršrutu Kelnas–Frydrichshafenas. Tačiau prieš 
skrydį jis buvo dar kartą patikrintas. Iš jo buvo paimtas Dubrovniko oro uoste 
neapmokestinamų prekių parduotuvėje įsigytas butelis gėrimo. Peticijos pateikėjas skundžiasi, 
kad buvo patikrintas du kartus, nors nebuvo išėjęs iš saugomos zonos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. lapkričio 3 d.

„Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 300/2008 ir įgyvendinimo teisės aktais, visi keleiviai ir jų 
rankinis bagažas yra tikrinami, kad į riboto patekimo zonas ir orlaivį nepatektų draudžiami 
daiktai. Tai taikytina iš ES nepriklausančių šalių atvykstantiems ir į kitą lėktuvą ES oro uoste 
persėdantiems keleiviams, taip pat iš ES oro uosto išvykstantiems keleiviams. 
Nereikalaujama, kad nė vienos kategorijos tranzitu vykstantys keleiviai, kurie buvo patikrinti 
pirmame ES oro uoste, būtų pakartotinai tikrinami kitame ES oro uoste persėsdami į kitus 
lėktuvus.
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Pagal galiojančią ES teisės sistemą, kuri taikoma skysčiams, aerozoliams ir geliams, 
vežamiems rankiniame bagaže, numatoma, kad skysčius, aerozolius ir gelius, kurių talpa 
didesnė kaip 100 mililitrų, į oro uosto riboto patekimo zonas ir orlaivį galima įsinešti tik tada, 
jeigu jie buvo patikrinti saugumo sumetimais arba jeigu jie atleidžiami nuo tikrinimo. 
Reglamento (ES) Nr. 185/2010 4.1.3.4 punkte numatoma, kad nuo tikrinimo atleidžiami:
a) skysčiai, aerozoliai ir geliai, kurie yra ne didesnėse kaip 100 mililitrų talpos atskirose 
talpyklose;
b) skysčiai, aerozoliai ir geliai, skirti naudoti kelionės metu (dėl medicininių priežasčių, 
kūdikių maistas);
c) ES neapmokestinti skysčiai, aerozoliai ir geliai, supakuoti maišelyje, kurio pažeidimus 
galima nustatyti ir kuriame pateikiami pakankamai aiškūs ženklai, jog skystis, aerozolis arba 
gelis tą dieną buvo pirktas ES oro uoste ar ES orlaivyje; ir

d) ES neapmokestinti skysčiai, aerozoliai ir geliai, supakuoti maišelyje, kurio pažeidimus 
galima nustatyti ir kuriame pateikiami pakankamai aiškūs ženklai, jog skystis, aerozolis arba 
gelis buvo neseniai pirktas oro uoste, esančiame vienoje iš trečiųjų šalių, kurios išvardytos ES 
teisės aktuose kaip besilaikančios panašių saugumo standartų, kurie taikomi ES.

Dubrovniko oro uostui Kroatijoje minėtas atleidimas taikomas pagal punktą d. Tačiau 
remiantis peticijoje pateikta informacija, galima teigti, kad nebuvo laikomasi su pakavimu 
susijusio kriterijaus, nes butelis gėrimo, atrodo, nebuvo supakuotas maišelyje, kurio 
pažeidimus galima nustatyti ir ant kurio būtų pakankamai aiškūs ženklai, jog jis buvo pirktas, 
būtinai nurodant pirkimo vietą ir datą.
Kelne keleivis buvo patikrintas pagal ES teisės aktus ir, atsižvelgdamas į tai, jog butelis 
neatitinka pakavimo reikalavimų, tikrintojas išties neturėtų leisti butelį gėrimo įsinešti į oro 
uosto riboto patekimo zoną ar orlaivį.

Išvada

Remdamasi pateiktais faktais, Komisija neturi pagrindo manyti, kad apsaugos darbuotojai 
Kelno oro uoste aviacijos saugumo priemones taikė nesilaikydami galiojančių ES teisės aktų.“


