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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0273/2008 którą złożył Marco Rastetter (Niemcy), w sprawie 
niedociągnięć rozporządzenia (WE) nr 622/2003 ustanawiającego środki w 
celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów 
dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się rozporządzeniu (WE) nr 622/2003 ustanawiającemu środki 
w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących 
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, twierdząc że nie przynosi ono żadnych korzyści, 
a jednocześnie zagraża zdrowiu pasażerów i narusza ich wolność osobistą. Ze względu na 
rozporządzenie składający petycję nie mógł zabrać na pokład samolotu płynu do soczewek 
kontaktowych i w rezultacie zachorował na zapalenie spojówek.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Petycja dotyczy ograniczeń wprowadzonych przez Unię Europejską w odniesieniu do 
przenoszenia płynów przez punkty kontroli na lotniskach oraz wnoszenia ich na pokład
samolotu, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia materiałami wybuchowymi powstałymi 
w wyniku połączenia dostępnych gotowych substancji chemicznych. Takie zagrożenie 
zaistniało w sierpniu 2006 r. po wykryciu spisku mającego na celu wysadzenie w powietrze 
samolotu podróżującego z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Ograniczenia zostały 
wprowadzone za pomocą rozporządzenia Komisji nr 1546/2006 zmieniającego 
rozporządzenie nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
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Składający petycję wnosi szereg skarg w odniesieniu do rozporządzenia wprowadzającego 
ograniczenia:

- iż jest ono nielogiczne i bezcelowe;

- iż państwa nienależące do UE nie stosują takich samych ograniczeń;

- iż negatywnie wpływa ono na obywateli;

- iż zagraża ono zdrowiu pasażerów, na przykład tych, którzy potrzebują płynu do soczewek 
kontaktowych.

Składający petycję zwraca się o uchylenie przedmiotowego rozporządzenia.

Uwagi Komisji

Spisek wykryty w sierpniu 2006 r. okazał się poważnym i bezpośrednim zagrożeniem dla 
lotnictwa cywilnego. Informacja dotycząca przygotowania domowym sposobem trwałych 
materiałów wybuchowych była wówczas ogólnodostępna, a składniki takich bomb można z 
łatwością uzyskać. Technologia prześwietlania pasażerów i bagaży pod kątem 
niebezpiecznych płynów nie była w tamtym czasie zaawansowana. W rezultacie jedynym 
sposobem uniknięcia zagrożenia było wprowadzenie zakazu wnoszenia płynów na pokład 
samolotu.

Prawie wszystkie państwa poza UE, gdzie odbywa się duży ruch lotniczy wprowadziły 
podobne zasady. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego zaleciła swoim 
członkom, aby zastosowali ograniczenia bardzo podobne do tych wdrożonych przez Unię 
Europejską. Zatem pasażerowie są podobnie traktowani bez względu na to, czy ich podróż 
rozpoczyna się na terytorium UE czy poza nią.

Komisja jest świadoma, iż stosowanie wspomnianych ograniczeń może powodować pewne 
problemy po stronie pasażerów, nad czym ubolewa. Niemniej jednak, mimo iż wszystkie 
kontrole bezpieczeństwa na lotniskach w mniejszym lub większym stopniu są dla pasażerów 
źródłem pewnych niedogodności, nie jest to powód, aby od nich odstąpić, tak długo jak 
istnieje poważne zagrożenie atakami terrorystycznymi na lotnictwo. Zdaniem Komisji takie 
zagrożenie nadal istnieje.

Nawiązując do domniemanych skutków zdrowotnych, przedmiotowe rozporządzenie 
dopuszcza wyjątki od zakazu posiadania płynów do celów medycznych oraz żywieniowych, 
jeśli istnieje taka konieczność w czasie podróży. To powinno umożliwić pasażerom zabranie 
ze sobą płynu do soczewek kontaktowych w wystarczających ilościach, aby zaspokoić 
potrzeby podczas podróży (nie tylko w czasie przelotu). Jeśli składający petycję miał 
problemy na konkretnych lotniskach, mógł o tym poinformować Komisję. Komisja blisko 
współpracuje zarówno z państwami członkowskimi, jak i przemysłem, aby zapewnić jak 
największą spójność i harmonizację w stosowaniu i interpretowaniu tych zasad.

W odniesieniu do ewentualnego uchylenia rozporządzenia Komisja uważa, że zakaz 
dotyczący płynów jest środkiem krótkofalowym w oczekiwaniu na rozwój technik 
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umożliwiających szybkie i trafne identyfikowanie potencjalnie niebezpiecznych płynów. 
Komisja zobowiązuje się do regularnego przeglądu zasad i jak najszybciej je zmieni lub 
cofnie, kiedy pojawią się inne środki zapewniające bezpieczeństwo na takim samym 
poziomie.

Jednakże Komisja nie uważa, że ograniczenia dotyczące płynów mogą zostać cofnięte aż do 
chwili opracowania odpowiedniej technologii i udostępnienia potrzebnego sprzętu. Po 
spełnieniu tych warunków w szybkim tempie zmieni zasady. Niemniej jednak uchylenie 
ograniczeń co do płynów bez zaproponowania innych rozwiązań niesie za sobą potencjalne 
ryzyko, gdyż może zachęcić terrorystów do wykorzystywania płynnych środków 
wybuchowych, aby zniszczyć samolot.

Na przemyśle spoczywa odpowiedzialność za opracowanie i dostarczenie sprzętu 
umożliwiającego szybkie prześwietlanie płynów. Dlatego Komisja. choć pozostaje w bliskim 
kontakcie z przemysłem i uważnie śledzi rozwój w tej dziedzinie, nie jest w stanie 
prawidłowo przewidzieć, kiedy taka technologia będzie gotowa.

Co więcej, zasady bezpieczeństwa dla lotnictwa cywilnego, które mają zastosowanie 
bezpośrednio do pasażerów zostały podane do publicznej wiadomości po przyjęciu w sierpniu 
2008 r. rozporządzenia nr 820/2008, zatem wszyscy obywatele mogą się z nimi zapoznać
(można je znaleźć w Dzienniku Urzędowym nr L 221 z 19.8.2008 r., str. 8, za pośrednictwem 
strony internetowej Europa).

Wniosek

Komisja jest zdania, iż ograniczenia dotyczące wnoszenia płynów na pokład są w pełni 
uzasadnione koniecznością uniknięcia poważnego zagrożenia dla lotnictwa cywilnego. Nie 
uważa, że rozporządzenie je wprowadzające powinno zostać uchylone, tak jak sugeruje 
składający petycję, do czasu udostępnienia na lotniskach urządzeń pozwalających na szybkie
i prawidłowe prześwietlenie pasażerów i bagaży pod kątem niebezpiecznych płynów.

W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia zdrowia pasażerów, o którym wspomniał 
składający petycję, rozporządzenie dopuszcza wyjątki dla płynów przeznaczonych do celów 
medycznych podczas podróży. To powinno umożliwić im zabranie ze sobą w podróż płynu 
do soczewek kontaktowych.


