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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0992/2005 złożona przez Willego Roeriga (Niemcy), w imieniu Rady Zakładowej 
spółki Deutsche Lufthansa AG, w sprawie przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa 
pasażerskich przewozów lotniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest członkiem Rady Zakładowej spółki Deutsche Lufthansa AG,
odnosi się do rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólne przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1138/2004 ustanawiającego wspólną definicję części 
krytycznych stref zastrzeżonych w portach lotniczych. Składający petycję uważa, że niektóre 
wymogi nałożone przez te rozporządzenia są niewspółmierne, gdyż uniemożliwiają 
pracownikom sektora lotnictwa wykonywanie ich obowiązków, a nie zwiększają 
bezpieczeństwa. Przykładowo, nie jest konieczne kontrolowanie pracowników każdego dnia, 
gdy wkraczają oni do stref zastrzeżonych w portach lotniczych. Ponieważ wiarygodność tych 
pracowników została już szczegółowo sprawdzona, zanim otrzymali przepustkę, 
wystarczyłyby kontrole dokonywane na miejscu. Składający petycję uważa również, że 
całkowite oddzielenie pasażerów przylatujących i odlatujących nie jest konieczne. Przepis ten 
wymagałby bowiem znacznych prac adaptacyjnych w portach lotniczych i prowadziłby do 
opóźnień w funkcjonowaniu. Wynikające z tego koszty musiałyby zostać uiszczone przez 
porty lotnicze w postaci wyższych opłat lotniskowych, co z kolei doprowadziłoby do 
zwiększonej presji w dziedzinie płac i warunków pracy pracowników. W niektórych 
państwach członkowskich koszty te pokrywa państwo, co prowadzi do zakłóceń konkurencji 
w UE. W związku z powyższym składający petycję wzywa Parlament Europejski, aby 
zaapelował o zmianę przedmiotowych rozporządzeń.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 13 marca 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.
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Podstawowym celem wspólnotowej polityki w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego 
jest zapobieganie wtargnięciu nieupoważnionych osób i wniesieniu przedmiotów, które mogą 
zostać użyte jako broń („przedmioty zabronione”) do stref zastrzeżonych w portach 
lotniczych oraz na pokład statku powietrznego. Polityka ta oparta jest na założeniu, że 
najlepszą gwarancję bezpieczeństwa stanowi kilka warstw ochrony, tak aby ewentualne 
niedociągnięcia w obrębie jednej warstwy można było zrekompensować ochroną, jaką 
zapewnia inna warstwa. 

Podejście to jest wyraźnie widoczne w rozporządzeniu (WE) nr 2320/2002 ustanawiającym 
wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, również w przypadkach, 
o których mowa w petycji. W przypadku pracowników wchodzących do części krytycznych 
stref zastrzeżonych, rozporządzenie z jednej strony wprowadza sprawdzanie tożsamości
i wydawanie pracownikom kart identyfikacyjnych portu lotniczego, z drugiej strony kontrole 
punktów dostępu do obszarów objętych ochroną bezpieczeństwa i kontrole bezpieczeństwa 
przed wejściem. Takie połączenie środków znacznie zwiększa bezpieczeństwo. 

Dla przykładu: sprawdzenie tożsamości może nie ujawnić, że pracownik portu lotniczego jest 
potencjalnym terrorystą, jeżeli nie był wcześniej notowany ani nie można ustalić jego 
powiązań z ugrupowaniami terrorystycznymi. W takim przypadku kontrola personelu
uniemożliwi takiej osobie wejście do części krytycznej strefy zastrzeżonej. 

Należy podkreślić znaczenie zapobiegania wnoszeniu przedmiotów zabronionych do 
krytycznych części stref zastrzeżonych. Części krytyczne stref zastrzeżonych to obszary, 
gdzie po przejściu kontroli bezpieczeństwa przebywają pasażerowie i ich rejestrowany bagaż
oraz gdzie rejestrowany bagaż jest przechowywany po kontroli bezpieczeństwa. Wyniki takiej 
kontroli mogłyby być całkowicie zniweczone, gdyby ktoś przekazał pasażerowi po kontroli 
bezpieczeństwa przedmiot, który mógłby zostać użyty jako broń, w celu umieszczenia go 
w bagażu lub wniesienia bezpośrednio na pokład statku powietrznego. 

Analogicznie, kluczowe znaczenie ma niedopuszczenie do tego, by poddani kontroli 
bezpieczeństwa pasażerowie odlatujący nie mieszali się z pasażerami przylatującymi, którzy 
mogli nie zostać poddani kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. 
Pasażer przylatujący mógłby bowiem przekazać przedmiot zabroniony pasażerowi 
odlatującemu w korytarzu portu lotniczego lub umieścić go w jego bagażu. 

W przedmiotowym rozporządzeniu obowiązek oddzielania pasażerów przylatujących 
i kontrolowanych pasażerów odlatujących jest objęty dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, 
oddzielanie nie jest wymagane w przypadku pasażerów przylatujących z innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej (lub z państw trzecich, które stosują obowiązujące w Unii 
Europejskiej przepisy w dziedzinie lotnictwa), ponieważ zostają oni poddani kontroli 
bezpieczeństwa zgodnie ze standardami Unii Europejskiej na lotnisku odlotu. Po drugie, jeżeli 
oddzielenie pasażerów przylatujących i pasażerów odlatujących poddanych kontroli 
bezpieczeństwa jest fizycznie niemożliwe, zgodnie z rozporządzeniem dopuszcza się 
zastosowanie środków kompensacyjnych, takich jak poddanie pasażerów odlatujących 
kontroli bezpieczeństwa przy bramce. Zastrzeżenia te ograniczają oddziaływanie zasady, 
zgodnie z którą kontrolowani pasażerowie odlatujący nie mogą mieszać się z pasażerami 
przylatującymi. 
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Z powyższego wynika, że środki bezpieczeństwa, o których mowa w petycji, nie są 
nieproporcjonalne, są bowiem konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie 
wysokiego i zharmonizowanego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na obszarze 
Unii Europejskiej. 


