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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0011/2010, którą złożył Oliver Herrmann (Niemcy) w sprawie 
arbitralnych działań prywatnych firm ochroniarskich na lotniskach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że prywatne firmy ochroniarskie kontrolujące bagaż podręczny 
na lotniskach europejskich mają najwyraźniej nieograniczoną swobodę podejmowania decyzji 
w sprawie tego, co podlega konfiskacie. Opisuje on przypadek, w którym ochrona 
skonfiskowała część jego bagażu podręcznego (sprzęt do wspinaczki górskiej), który nie 
zawierał płynów, nie mógł też być wykorzystany jako broń. Składający petycję stwierdza, że 
przy innych okazjach na innych lotniskach nie miał problemów z przejściem z tym samym 
sprzętem przez kontrole bezpieczeństwa. Według składającego petycję linie lotnicze 
utrzymują, że nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie i odsyłają skarżącego do firm 
ochroniarskich. Jednak te ostatnie nie udzieliły odpowiedzi na skargę składającego petycję.
Twierdzi on, że skonfiskowany sprzęt został zniszczony. Następnie oświadcza, że niemiecka 
policja poinformowała go, iż prywatne firmy ochroniarskie nie podlegają żadnym kontrolom 
właściwych władz i to poszczególni funkcjonariusze ochrony decydują w poszczególnych 
przypadkach, co ma podlegać konfiskacie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 kwietnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W rozporządzeniu Komisji nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym środki w 
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celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego1, 
które obowiązywało w owym czasie, wymienia się przedmioty zabronione, których 
pasażerowie nie mogą wnosić do strefy zastrzeżonej lotniska ani do kabiny statku 
powietrznego. Nie wydaje się, by przedmioty wymienione przez składającego petycję 
bezsprzecznie wchodziły w zakres kategorii określonych w punkcie 4.1.1. lit. b).

Jednak zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem z wyjątkiem sytuacji, w których 
dopuszczono konkretne odstępstwo, właściwym organom zapewniono pewien zakres 
swobody przy podejmowaniu decyzji o objęciu zakazem przedmiotów innych niż 
wymienione. Pasażerów należy informować o unijnym wykazie przedmiotów zabronionych, 
jak również o innych przedmiotach zabronionych przez właściwy organ krajowy oraz o 
odstępstwach dopuszczalnych na mocy prawa krajowego. 

Ponadto pracownicy ochrony mogą odmówić dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska i do 
kabiny statku powietrznego każdemu pasażerowi posiadającemu przedmiot, który wzbudza 
ich zastrzeżenia. A zatem poszczególnym osobom kontrolującym bezpieczeństwo dano 
swobodę przy podejmowaniu decyzji, czy zezwolić na dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska 
czy do kabiny statku powietrznego w przypadku wszystkich tych przedmiotów, które 
uznawane są za potencjalnie niebezpieczne.

Również w odniesieniu do zwrotu skonfiskowanych przedmiotów decyzja leży w gestii 
właściwych władz.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. rozporządzenie Komisji nr 820/2008 zostało zastąpione 
rozporządzeniem Komisji nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającym szczegółowe 
środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa 
cywilnego2. W nowym rozporządzeniu zawarto zmieniony, krótszy wykaz przedmiotów 
zakazanych i ograniczono swobodę podejmowania decyzji właściwego organu i pracowników 
ochrony do sytuacji, w której należy określić, czy dopuścić przedmioty niefigurujące w 
wykazie przedmiotów zakazanych.

Wniosek

Na podstawie europejskiego prawodawstwa obowiązującego w tamtym czasie oraz informacji 
przekazanych przez składającego petycję Komisja uważa, iż nie wydaje się, by 
skonfiskowane przedmioty figurowały w unijnym wykazie przedmiotów zakazanych 
zawartym w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 820/2008, a zatem to na 
władzach krajowych spoczywała decyzja, czy przedmioty te należy uznać za potencjalnie 
niebezpieczne, których nie można wnosić do strefy zastrzeżonej lotniska ani do kabiny statku 
powietrznego.

                                               
1 Dz.U. L 221 z 19.8.2008, patrz punkt 4.1.1. załącznika.
2 Dz.U. L 55 z 5.3.2010.


