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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad oro uostuose dalyvavo atliekant diskriminacines patikras: dėl 
išorinių ženklų, rodančių, kad asmuo išpažįsta tam tikrą religiją, už saugumą atsakingi 
pareigūnai atlikdavo nevienodą (iš esmės ne tokią griežtą) patikrą. Peticijos pateikėjas, 
nepatikslinęs vietų, kuriose taikoma tokia praktika, mano, kad šiais metodais vykdoma 
diskriminacija, kuri neatitinka ES teisės aktų. Jis norėtų žinoti, kokios taisyklės taikomos šioje 
srityje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Aviacijos saugumo patikrinimų oro uostuose tikslas – neleisti keleiviams į saugomas oro 
uostų zonas ir lėktuvus neštis draudžiamų daiktų. 

Vienas iš Reglamento Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių1 tikslų 
– nustatyti aviacijos saugumo bendrąsias taisykles ir bendruosius pagrindinius standartus. 

Valstybės narės gali taikyti griežtesnes priemones, nei numatyta pagal bendruosius 
pagrindinius standartus. Taikydamos griežtesnes priemones jos turi remtis rizikos vertinimu ir 
                                               
1 OL L 97/72, 2008 4 9. 
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laikytis Bendrijos teisės nuostatų. Tokios priemonės turi būti aktualios, objektyvios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos susijusiai rizikai. Tais atvejais, kai oro uostuose oro 
eismas ribotas, ar kai susidaro riboto oro eismo padėtis, valstybės narės, remdamosi vietos 
rizikos vertinimu, gali patvirtinti alternatyvias saugumo priemones, kuriomis užtikrinamas 
tinkamas apsaugos lygis.

Nei pagal vieną iš taikytinų aviacijos saugumo taisyklių neleidžiama keleiviams sistemingai 
taikyti skirtingų priemonių, jei tai nepagrįsta saugumo sumetimais.

Komisija norėtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį į tai, kad šiuo metu dviejose valstybėse 
narėse vykdomi bandymai1 siekiant nustatyti, ar siekiant specifinį galvos apdangalą dėvinčių 
keleivių patogumo galima kartu užtikrinti tinkamą saugumo lygį. Jei bandymai bus sėkmingi, 
naujuosius metodus bus galima taikyti tikrinant galvos apdangalus, kurių negalima lengvai 
nuimti saugumo kontrolės punktuose.

Išvada

Komisija ragina peticijos pateikėją pateikti konkrečių diskriminacinio saugumo tikrinimo ES 
oro uostuose pavyzdžių atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms, atsakingoms už 
bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų vykdymo stebėjimą ir už nediskriminacinio 
ir objektyvaus saugumo tikrinimo proceso užtikrinimą.“

                                               

1 Pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 12.8 straipsnį, susidarius tam tikroms sąlygoms valstybė 
narė gali leisti taikyti patikrinimo metodą, pagrįstą naujomis technologijomis, kurios nenustatytos reglamente 
(„bandymas“). Priedo 12.8 straipsniu siekiama suteikti galimybę išbandyti naujas technologijas ir procesus 
norint vėliau, jei bandymas bus sėkmingas, įtraukti juos į Sąjungos teisės aktus. 


