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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1127/2009, którą złożył Jan Fokke Oosterhof (Holandia) w sprawie 
rozporządzenia (WE) nr 1448/2006 dotyczącego środków bezpieczeństwa 
lotnictwa

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza zastrzeżenia do przepisów rozporządzenia nr 1448/2006, 
zwłaszcza stosowania środków dotyczących przewożenia napojów na pokładzie samolotu. 
Składający petycję leciał z Antalyi do Düsseldorfu w Nadrenii przez Hamburg. W Hamburgu 
wszystkim pasażerom polecono opuścić samolot w celu przeprowadzenia kontroli celnej. 
Składający petycję zastanawia się, dlaczego było to konieczne, skoro w Hamburgu nie 
przyjęto na pokład żadnych nowych pasażerów, pasażerowie jedynie wysiadali. Pasażerowie 
byli zmuszeni czekać na kontrolę prawie godzinę w niewielkim pomieszczeniu bez miejsc 
siedzących, toalety i czegoś do picia. Wszystkie napoje – w zamkniętych pojemnikach –
zakupione w sklepach wolnocłowych w Antalyi zostały skonfiskowane i zniszczone, 
a pasażerom powiedziano, że nie pozbawiono by ich napojów, gdyby zostawili je na 
pokładzie samolotu. Składający petycję chce wiedzieć, dlaczego kontrolę tę przeprowadzono 
w miejscu tranzytu, a nie po zakończeniu lotu, dlaczego konieczne było zniszczenie napojów 
przewożonych w zamkniętych pojemnikach, mimo że pasażerów nie poddano kontroli celnej 
i kontynuowali oni podróż na pokładzie tego samego samolotu, a także dlaczego kontroli 
poddano tylko pasażerów, a nie bagaż. Pytani o to przedstawiciele przewoźnika 
odpowiedzieli, że działali zgodnie z rozporządzeniem nr 1448/2006.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.
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W UE obowiązuje zakaz wnoszenia na pokład samolotu płynów, aerozolów i żelów1. Zakaz 
wprowadzono po wykryciu spisku terrorystów zamierzających zaatakować samolot przy 
użyciu płynnych substancji wybuchowych w sierpniu 2006 r. Zakaz przestanie obowiązywać 
w kwietniu 2010 r. i Komisja bada sposoby zastąpienia go obowiązkowym prześwietlaniem 
wykorzystującym technologię, która umożliwia wykrycie płynnych substancji wybuchowych. 
Powszechny zakaz podlega odstępstwom w przypadku pasażerów tranzytowych i płynów 
zakupionych na lotniskach Wspólnoty lub na pokładzie samolotów obsługiwanych przez 
przewoźników ze Wspólnoty, pod warunkiem że płyn zapakowany został w zabezpieczoną 
torbę z widoczną datą i dowodem zakupu w dniu podróży. System taki jest możliwy, 
ponieważ przepisy prawa UE w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego zapewniają 
wysoki stopień środków bezpieczeństwa na lotniskach UE. Z oczywistych względów 
odstępstwa nie mają zastosowania do płynów przywożonych na lotniska Wspólnoty z państw 
trzecich. Zatem płyny te nie mogą zostać wniesione na pokład samolotu, gdy przylatujący 
pasażer przesiada się na następny lot na lotnisku UE. Aby uniknąć konfiskowania płynów 
pasażerom tranzytowym, Komisja Europejska negocjuje porozumienia z państwami trzecimi 
na ich wniosek w celu wprowadzenia równoważnych środków bezpieczeństwa stosowanych 
do płynów. Po wprowadzeniu równoważnych środków zawierane są porozumienia, dzięki 
którym płyny zakupione w sklepach bezcłowych oraz żele i aerozole z lotnisk z tych państw 
trzecich mogą być traktowane jako płyny z UE2. Dotychczas zawarto porozumienia 
z Chorwacją i Singapurem oraz przygotowywane są porozumienia z Kanadą i Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki. Już wkrótce zostanie zawarte porozumienie z Malezją. Oczekuje 
się, że w przyszłości technologie obrazowania umożliwią pasażerom tranzytowym 
przylatującym do UE z państw trzecich wnoszenie na pokład samolotu płynów wraz z resztą 
bagażu podręcznego.
Co się tyczy procedur kontroli bezpieczeństwa, o sposobie ich stosowania mogą decydować 
lotniska: pasażerowie pozostają na pokładzie samolotu lub poddawani są ponownej kontroli 
wraz z odlatującymi pasażerami w punktach kontroli na lotnisku. To lotniska dokonują 
wyboru procedur. Obowiązki dotyczące kontroli są jasne: gdy pasażerowie tranzytowi 
mieszają się z niepoddanymi kontroli pasażerami odlatującymi, należy obowiązkowo 
przeprowadzić ponowną kontrolę.

Wnioski

Komisja rozumie punkt widzenia składającego petycję i ewentualny dyskomfort, jakiego 
doświadczył na lotnisku. Jednak według Komisji kontrolerzy najwidoczniej działali zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w krajowym programie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego 
opracowanym na podstawie prawodawstwa UE. Dlatego Komisja nie dostrzega ewentualnego 
nadużycia władzy ani przekroczenia uprawnień skutkującego naruszeniem praw 
gwarantowanych w prawodawstwie UE.

W tej samej sprawie Komisja udzieliła już składającemu petycję pisemnych wyjaśnień. 
                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2009 r.; Dz.U. L 221 z 8.8.2008.

[Uwaga: rozporządzeniem (WE) nr 1448/2006 zmieniono rozporządzenie (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 
2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących 
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Obydwa rozporządzenia zostały uchylone rozporządzeniem (WE) 
nr 820/2008].
2 Rozdział 4 lit. f) ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 820/2008.
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Dalsze wyjaśnienia zostały przekazane składającemu petycję podczas rozmowy telefonicznej, 
gdy skontaktował się z Komisją po otrzymaniu pisma. Przedstawiciel Komisji odniósł 
wrażenie, że udzielone wyjaśnienia zadowoliły składającego petycję.


