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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1137/2009, którą złożył Rudolf Piltz (Niemcy) w sprawie ograniczeń 
dotyczących przewożenia płynów w bagażu podręcznym podczas podróży 
lotniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że ograniczenia dotyczące przewożenia płynów w bagażu 
podręcznym podczas lotu są nieskuteczne i przestarzałe, a zatem należy je znieść.

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 19 lutego 2010 r.

W rozporządzeniu (WE) nr 300/20081 określono wspólne podstawowe normy, gwarantujące 
ciągłą ochronę lotnictwa cywilnego i obywateli przed bezprawnymi czynami zagrażającymi 
działalności lotniczej, takimi jak terroryzm. Prawodawstwo UE w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego zostało opracowane po atakach z 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. 

Wspólne podstawowe normy stanowią, że zasadniczo wszyscy pasażerowie i ich bagaż 
podręczny muszą zostać poddani kontroli bezpieczeństwa przed wejściem w strefę 
zastrzeżoną lotniska lub na pokład samolotu w celu uniemożliwienia im wnoszenia 
przedmiotów zabronionych, wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 820/20082. 

                                               
1 Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.
2 Dz.U. L 221 z 19.8.2008.
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We wspomnianym rozporządzeniu ustanowiono zasady bezpieczeństwa dotyczące 
przewożenia płynów na pokładzie samolotów. Płyny są konfiskowane, z wyjątkiem płynów 
znajdujących się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml, 
umieszczonych w jednej zamykanej przezroczystej torebce plastikowej o pojemności poniżej 
1 litra. Ograniczenia dotyczące przewożenia płynów są stosowane przez 60 państw na całym 
świecie. Zakaz ten został wprowadzony w  po wykryciu planu przeprowadzenia ataku 
terrorystycznego w samolocie przy zastosowaniu płynnego materiału wybuchowego.

Pasażerowie na lotniskach UE przybywający z kraju trzeciego i przesiadający się na inny lot
z UE są poddawani kontroli bezpieczeństwa, w ramach której m.in. wyszukiwane
i konfiskowane są płyny. 

Podróż stała się bardziej skomplikowana z powodu środków bezpieczeństwa. Tam, gdzie to 
możliwe, Komisja Europejska upraszcza wymogi dotyczące bezpieczeństwa. W odniesieniu 
do płynów, które wciąż stanowią rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego, 
Komisja Europejska zaproponowała stopniowe zastępowanie obowiązującej polityki 
zakazu/konfiskaty wprowadzaniem na europejskich lotniskach technologii kontrolowania 
płynów i wykrywania płynów niebezpiecznych. Środek ten jest przedmiotem kontroli 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Prawodawstwo europejskie przewiduje również, że pasażerowie przybywający
z „bezpiecznego” kraju trzeciego, którzy przesiadają się na lotniskach UE, mogą być 
zwolnieni z zasady konfiskaty płynów1. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne ze wdrożenie wspólnych podstawowych norm
w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, ustanawiając własny krajowy program 
ochrony lotnictwa cywilnego2, oraz za monitorowanie sposobu, w jaki lotniska i inne 
powiązane podmioty stosują środki bezpieczeństwa.

Wniosek

Komisja Europejska rozumie punkt widzenia składającego petycję oraz niewygodę 
powodowaną na lotnisku i pracuje nad uproszczeniem środków bezpieczeństwa mających 
zastosowanie w odniesieniu do płynów. 

W tej konkretnej sprawie Komisja jest zdania, że osoby przeprowadzające kontrolę 
postępowały zgodnie z instrukcjami określonymi we właściwym krajowym programie 
ochrony lotnictwa cywilnego, opracowanym na podstawie prawodawstwa UE. Zarówno 
krajowe programy ochrony lotnictwa cywilnego, jak i sposób dokonywania kontroli na 

                                               
1 Zgodnie z rozdziałem 4 lit. f) pkt 6) rozporządzenia (WE) nr 820/2008 Komisja Europejska negocjuje umowy z 
krajami trzecimi na ich wniosek, aby określić równoważność środków bezpieczeństwa stosowanych 
w odniesieniu do płynów zakupionych w sklepach bezcłowych. Po określeniu równoważności zawierane są 
umowy, na mocy których płyny zakupione w sklepach bezcłowych, żele i aerozole pochodzące z danego kraju 
trzeciego są uważane za płyny pochodzące z UE. Dotychczas takie umowy zostały zawarte z Chorwacją 
i Singapurem, a w przygotowaniu są umowy z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Wkrótce zostanie zawarta 
umowa z Malezją.
2 Zgodnie z przepisami określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. Dz.U. 
L 97 z 9.4.2008, s. 72.
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lotniskach są bezustannie monitorowane za pośrednictwem niezapowiedzianych inspekcji 
służb UE. Ostatnia inspekcja przeprowadzona w Niemczech nie wykazała żadnych uchybień.
W związku z tym Komisja nie może stwierdzić żadnego nadużycia władzy lub przekroczenia 
praw nadanych na mocy prawodawstwa UE. 


