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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0720/2011, którą złożył Siegfried Schäfer (Niemcy) w sprawie zakazu 
wnoszenia płynów w bagażu podręcznym na pokłady samolotów 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się kontroli bezpieczeństwa podczas lotu transferowego 
w Niemczech. Po dotarciu do Dubrownika, gdzie zgodnie z regulacjami unijnymi poddano go 
kontroli, składający petycję odbył lot wewnętrzny z Kolonii do Friedrichshafen. Przed lotem 
poddano go ponownej kontroli. Skonfiskowano przy tym butelkę alkoholu, którą zakupił on 
w strefie bezcłowej w Dubrowniku. Składający petycję sprzeciwia się podwójnej kontroli, 
jako że przez cały czas pozostawał on wewnątrz strefy bezpieczeństwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 listopada 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 i przepisami wykonawczymi wszyscy 
pasażerowie i ich bagaż kabinowy poddawani są kontroli bezpieczeństwa w celu 
uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych do stref zastrzeżonych lotniska oraz 
na pokład statków powietrznych. Dotyczy to pasażerów przybywających spoza UE 
i przesiadających się na lotniskach w UE, a także pasażerów rozpoczynających podróż na 
lotnisku w UE. Po przeprowadzeniu kontroli na pierwszym lotnisku w UE żadna kategoria 
pasażerów tranzytowych nie podlega ponownej kontroli w trakcie przesiadki na kolejnym 
lotnisku w UE. 
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Na mocy obecnego systemu prawnego UE dotyczącego płynów, aerozoli i żelów w bagażu 
kabinowym takie substancje znajdujące się w opakowaniach o pojemności przekraczającej 
100 ml mogą być wniesione do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statków 
powietrznych wyłącznie po poddaniu ich kontroli bezpieczeństwa lub zwolnieniu ich z niej. 
W punkcie 4.1.3.4 rozporządzenia (WE) nr 185/2010 przewiduje się zwolnienie z kontroli 
bezpieczeństwa, jeżeli: 

a) płyny, aerozole i żele znajdują się w pojedynczych opakowaniach o pojemności 
nieprzekraczającej 100 ml; 

b) płyny, aerozole i żele zostaną zużyte w trakcie podróży (do celów medycznych, jako 
pożywienie dla niemowląt); 

c) płyny, aerozole i żele zostały zakupione w strefie bezcłowej UE i zapakowane w torbę 
uwidaczniającą próby jej otwarcia, wyposażonej w odpowiedni dowód zakupu w porcie 
lotniczym w UE lub na pokładzie statku powietrznego UE, dokonanego w tym samym dniu; 
oraz 

d) płyny, aerozole i żele zakupione w strefie bezcłowej, zapakowane w torbę uwidaczniającą 
próby jej otwarcia, wyposażoną w odpowiedni dowód niedawnego zakupu w porcie 
lotniczym znajdującym się w jednym z państw trzecich, które według prawodawstwa UE 
spełniają standardy bezpieczeństwa analogiczne do stosowanych w UE. 

Lotnisko w Dubrowniku w Chorwacji jest objęte wyjątkiem wymienionym powyżej pod 
lit. d). Zgodnie jednak z informacją podaną w petycji wydaje się, że nie został spełniony 
wymóg dotyczący opakowania, ponieważ butelka alkoholu najprawdopodobniej nie została 
zapakowana w torbę uwidaczniającą próby jej otwarcia, w której znajdowałby się odpowiedni 
dowód zakupu, określający miejsce i datę zakupu. 
W Kolonii pasażer został poddany kontroli zgodnie z prawodawstwem europejskim, 
a z uwagi na niespełnienie wymogu opakowania butelki osoba przeprowadzająca kontrolę 
faktycznie nie mogła dopuścić do wniesienia butelki alkoholu do stref zastrzeżonych lotniska 
lub na pokład statku powietrznego. 

Wniosek

Zgodnie z podanymi faktami Komisja nie ma powodu uważać, by personel bezpieczeństwa na 
lotnisku w Kolonii nie zastosował środków ochrony lotnictwa zgodnie z właściwym 
prawodawstwem UE.


