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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0067/2012, którą złożył Marc Flammante (Francja) w sprawie 
zarzutów dotyczących dyskryminacyjnych kontroli bezpieczeństwa w 
portach lotniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że był świadkiem przeprowadzanych w portach lotniczych 
dyskryminacyjnych kontroli ze względu na odzież noszoną przez pasażerów, wskazującą na 
przynależność do określonej religii, co dla dla pracowników odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo było wystarczającym powodem do przeprowadzenia szczególnej kontroli, 
która w innych przypadkach jest zasadniczo łagodniejsza. Składający petycję, który nie 
uściśla, w jakich miejscach stosowane są te praktyki, ocenia, że przedmiotowe metody 
stanowią dyskryminację, która nie jest zgodna z przepisami europejskimi. Chciałby poznać 
przepisy mające zastosowanie w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Celem kontroli bezpieczeństwa na lotniskach jest zapobieganie wnoszeniu przez pasażerów 
do stref bezpieczeństwa na lotnisku oraz na pokład samolotu niedozwolonych przedmiotów. 

Jednym z celów rozporządzenia 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony 
lotnictwa cywilnego1 jest ustalenie wspólnych zasad oraz wspólnych podstawowych norm 
                                               
1 Dz.U. L 97/72 z 9.4.2008. 
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ochrony lotnictwa. 

Państwa członkowskie mogą stosować bardziej rygorystyczne środki, niż przewidują to 
wspólne podstawowe standardy. Czyniąc to, powinny działać, kierując się oceną ryzyka i 
zgodnie z prawem wspólnotowym. Środki powinny być odpowiednie, obiektywne, 
niedyskryminujące i proporcjonalne do ryzyka, którego dotyczą. W przypadkach odnoszących 
się głównie do lotnisk lub sytuacji związanych z ograniczonym ruchem lotniczym państwa 
członkowskie mogą przyjąć, na podstawie oceny lokalnego ryzyka, alternatywne środki 
zapewniające odpowiedni poziom ochrony.

Żadna z mających zastosowanie zasad ochrony lotnictwa nie pozwala na usystematyzowane 
rozróżnianie pasażerów, które nie byłoby usprawiedliwione względami bezpieczeństwa.

Komisja chciałaby zwrócić uwagę składającego petycję na fakt, iż obecnie w dwóch 
państwach członkowskich przeprowadzane są próby1 w celu sprawdzenia, czy dbając o 
wygodę pasażerów noszących specjalne nakrycia głowy, można zapewnić odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa. Jeżeli próby te okażą się skuteczne, będzie można wprowadzić nowe 
metody w celu kontroli nakryć głowy, które trudno zdjąć w punktach kontroli 
bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Komisja zachęca składającego petycję do poinformowania o konkretnych przykładach 
dyskryminacyjnych kontroli bezpieczeństwa na lotniskach w UE odpowiednie organy państw 
członkowskich, które są odpowiedzialne za monitorowanie wdrażania wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa oraz za zagwarantowanie, że proces kontroli 
bezpieczeństwa jest obiektywny i nikogo nie dyskryminuje.

                                               

1 Zgodnie z art. 12.8 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010, państwo członkowskie może 
zezwolić na zastosowanie metody kontroli bezpieczeństwa przy użyciu nowych technologii innych niż 
technologie określone w niniejszym rozporządzeniu na określonych warunkach („próba”). Celem załącznika 
12.8 jest zezwolenie na sprawdzenie możliwości zastosowania nowych technologii i procesów w celu ich 
włączenia do prawodawstwa Unii, w przypadku gdy okażą się one skuteczne.  


