NOWE PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA NA LOTNISKACH
Nowe przepisy zostają wprowadzone we wszystkich portach lotniczych na terytorium Unii Europejskiej oraz
w Norwegii, od poniedziałku, 6 listopada 2006 r. i będą obowiązywać do odwołania.
NOWE PRZEPISY
Bagaż podręczny
W bagażu podręcznym można przewozić jedynie małą ilość substancji płynnych. Płyny muszą znajdować się
w osobnych pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml każdy. Pojemniki muszą być umieszczone
w przeźroczystej plastikowej torebce z wielokrotnym zamknięciem, o wymiarach ok. 20 x 20 cm.
Do płynów zalicza się:
- kremy, balsamy i olejki;
- zawartość pojemników ciśnieniowych, w tym piankę do golenia i inne pianki;
- wodę i inne napoje, zupy, syropy i dezodoranty;
- pasty, w tym pasty do zębów;
- wszelkie inne przedmioty o podobnej konsystencji;
- tusze do rzęs;
- żele, w tym żele do włosów i do kąpieli;
- aerozole;
- perfumy;
- mieszanki substancji stałych i ciekłych.
Na lotnisku
Aby usprawnić proces prześwietlenia płynów, pasażer musi:
- przekazać personelowi w punkcie kontroli bezpieczeństwa wszystkie przewożone płyny;
- wyjąć z bagażu podręcznego notebooki i inne duże urządzenia elektroniczne, które zostaną
poddane osobnemu prześwietleniu podczas kontroli pasażerskiej prześwietlenia.
Bagaż rejestrowany (główny)
W bagażu rejestrowanym nie wolno przewozić następujących przedmiotów:
- pieniądze, papiery wartościowe;
- biżuteria, metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne;
- komputery, aparaty fotograficzne, kamery wideo, telefony komórkowe oraz inne urządzenia
elektroniczne lub techniczne oraz ich akcesoria;
- dokumenty urzędowe, handlowe lub prywatne;
- dokumenty tożsamości;
- klucze;
- dzieła sztuki.
Linie lotnicze zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za stratę, zniszczenia lub jakiekolwiek opóźnienia bagażu
rejestrowanego zawierającego wymienione wyżej przedmioty.
PRZEPISY, KTÓRE NIE ULEGAJĄ ZMIANIE
Dopuszczone do przewozu są nadal:
- płyny umieszczone w bagażu przeznaczonym do odprawy - nowe przepisy dotyczą wyłącznie
bagażu podręcznego;
- lekarstwa i składniki specjalnej diety przewożone w bagażu podręcznym, w tym pożywki dla
niemowląt, które zostaną zużyte w trakcie podróży; pasażer może zostać poproszony
o przedstawienie dowodu na to, że są one niezbędne do odbycia podróży;
- płyny takie jak napoje i perfumy zakupione w strefie znajdującej się za punktem kontroli kart
pokładowych lub w sklepiku na pokładzie samolotu należącego do przewoźnika z terytorium Unii
Europejskiej.
Jeżeli płyny są sprzedawane w specjalnie zapieczętowanych torbach, pasażer nie może otworzyć torby przed
odbyciem kontroli bezpieczeństwa - w przeciwnym razie zawartość torby zostanie skonfiskowana przez personel
kontroli (jeżeli podróż obejmuje tranzyt między lotniskami znajdującymi się na terytorium UE, torby nie można

otworzyć przed odbyciem kontroli bezpieczeństwa w tranzytowym porcie lotniczym lub, w przypadku tranzytu
wielokrotnego, po odbyciu kontroli na lotnisku będącym ostatnim portem tranzytu).
Wszystkie te płyny stanowią artykuły dodatkowe do substancji umieszczonych w plastikowej torebce
z wielokrotnym zamknięciem.

