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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0118/2009, którą złożył Stefan Kohler (Niemcy) w sprawie ustaleń linii 
lotniczych dotyczących bezpieczeństwa niemowląt i dzieci poniżej drugiego roku 
życia

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję dzieci poniżej drugiego roku życia nie są uprawnione do 
oddzielnego miejsca siedzącego w samolocie, chyba że rodzice wcześniej je zarezerwują. 
Linie lotnicze nie zapewniają specjalnych miejsc przeznaczonych dla dzieci, a rodzice muszą 
zabierać na pokład foteliki samochodowe. Jednakże nawet w tym przypadku linie lotnicze nie 
zawsze mogą zagwarantować, że dziecko będzie siedziało w swoim foteliku umieszczonym 
na siedzeniu w samolocie. Składający petycję wyraża również sprzeciw wobec obowiązku 
używania dodatkowego pasa (tzw. loop belt), co jego zdaniem może być niebezpieczne
w przypadku małych dzieci. Według Lufthansy dozwolone jest używanie wyłącznie tych 
fotelików dla dzieci, które zostały zatwierdzone przez Federalną Administrację Lotnictwa 
Stanów Zjednoczonych (FAA). Składający petycję zastanawia się, dlaczego foteliki mające 
certyfikat niemieckiego TÜV nie są dozwolone. Domaga się, aby linie lotnicze miały 
obowiązek zapewnienia (bezpłatnie lub za niewielką opłatą) siedzeń dla dzieci poniżej 
drugiego roku życia oraz aby dysponowały odpowiednimi fotelikami przeznaczonymi dla 
niemowląt i dzieci lub zezwoliły na używanie zatwierdzonych fotelików. Składający petycję 
pragnie również, aby linie lotnicze zagwarantowały, że spełniają wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa odnośnie do dzieci poniżej drugiego roku życia. Składający petycję jest 
zdania, że odpowiednie władze powinny zakazać używania dodatkowych pasów dla dzieci. 
Firmy, które nie mogą zagwarantować bezpiecznego przelotu niemowląt i dzieci, powinny, 
zdaniem składającego petycję, zrzec się licencji. Komisja powinna uzupełnić prawa 
pasażerów o prawa dotyczące osób podróżujących z małymi dziećmi oraz podać te prawa do 
publicznej wiadomości.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

OPS 1.730 lit. a) pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/1991 stanowi, że 
operator nie użytkuje samolotu, jeżeli nie jest on wyposażony w urządzenie przytrzymujące 
dla dziecka, możliwe do przyjęcia przez organ, dla każdego niemowlęcia. 
W związku z tym decyzja o stosowaniu takich urządzeń należy do organu nadzoru lotniczego 
państwa członkowskiego. Zatem kontekst i szczegóły dotyczące akceptowania 
indywidualnych fotelików dziecięcych mogą być określane przez organy krajowe,
a rozwiązania mogą znacznie różnić się w poszczególnych państwach członkowskich i liniach 
lotniczych.

Samo trzymanie dziecka na kolanach nie jest jednak dozwolone, ponieważ bez wątpienia 
służy ono ogólnemu bezpieczeństwu gorzej niż używanie pasa podtrzymującego. Alternatywą 
wobec pasa podtrzymującego jest stosowanie „dodatkowych fotelików dziecięcych” znanych
z sektora samochodowego. Skuteczność tych urządzeń należy zbadać w oparciu o solidne 
podstawy naukowe.

Dlatego EASA zleciła przeprowadzenie badania w celu określenia dostępnych możliwości 
technicznych. Wyniki tego badania oceniane są przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
Lotniczego. Po przeprowadzeniu oceny agencja zda sprawozdanie Komisji Europejskiej. 

Prawo Wspólnoty wymaga od linii lotniczych, aby wyposażały samoloty w urządzenia 
podtrzymujące dzieci i zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego, dla 
każdego dziecka. W konkretnej sprawie poruszonej przez składającego petycję kontekst
i szczegóły dotyczące zatwierdzenia poszczególnych fotelików dziecięcych powinien określić 
niemiecki organ nadzoru lotniczego. Co się tyczy bardziej ogólnego aspektu bezpieczeństwa 
urządzeń podtrzymujących dzieci, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego analizuje 
obecnie wyniki zleconego badania. Po przeprowadzeniu oceny agencja zda sprawozdanie 
Komisji Europejskiej. Na takiej podstawie Komisja podejmie decyzję o dalszym 
postępowaniu.


