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ÖSSZEFOGLALÁS
Ez a tanulmány az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának tagjait
kívánja tájékoztatni a légi teherszállítás ágazatának védelméről, beleértve a harmadik
országokból származó rakományt és a gyorsposta-szolgáltatásokat. Ehhez először elemzi
az Európai Unión belül légi úton szállított teherárura és postai küldeményekre alkalmazott
védelmi szabályozásokat és eljárásokat. Ezenkívül a jelenlegi keret javítására irányuló
néhány javaslatot is a képviselők elé terjeszt.

A légi áruk és légipostai küldemények védelmével kapcsolatos
aggályok megalapozottnak tűnnek…
Ez a tanulmány alapos szakirodalmi áttekintésen, a tagállamok illetékes hatóságaihoz
intézett kérdőíven és szakértőkkel, érintettekkel és politikai döntéshozókkal – köztük az
Európai Bizottság felelős tisztviselői – készített interjúk tucatjain alapul. Az áttekintés fő
következtetése az, hogy a légi áruk és légipostai küldemények jelenlegi védelmi kerete
nem kielégítő:


A jelek szerint az európai légi közlekedés védelmi rendszere inkább a légi
közlekedés ágazatán kívül eső fenyegetések kezelése felé tendál, és sokkal többet
foglalkozik az utasszállítás védelmével, mint az árufuvarozáséval.



Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a jelenlegi védelmi eljárás inkább a felelősségek
és kötelezettségek fuvarozók, földi kiszolgálók, szállítmányozók, megbízók és
légügyi hatóságok közötti felosztására irányul, nem pedig a védelmi eljárások
tényleges végrehajtására, sőt, a védelmi ellenőrzéseket egyes helyzetekben puszta
bürokráciának tekintik.



Az uniós védelmi szabályozások értelmezésében és végrehajtásában egyaránt
jelentős különbségeket lehet megfigyelni. Bizonyos tagállamokban a légi közlekedés
védelméért felelős megfelelő hatóságoknak nincs kapacitásuk arra, hogy az uniós
jogszabályokra építve hatékony védelmi rendszert hozzanak létre, míg máshol a
nemzeti szabályozók komoly változtatásokat végeznek a közös kereten.



Végül a negyedik kritikus szempont az, hogy a védelmi szabályozások jellemzően a
felismert fenyegetésekre reagálnak, azaz az eljárásokat eseti alapon kiigazítják,
hogy tükrözzék a jogellenes beavatkozásra tett közelmúltbeli kísérleteket vagy
kezeljék az újonnan felismert védelmi réseket. Az ilyen intézkedéseket azonban nem
feltétlenül illesztik be a légi áruk vagy légipostai küldemények védelmére vonatkozó
átfogó
stratégiába
vagy
elképzelésbe,
ami
amellett,
hogy
nagyfokú
bizonytalansághoz vezet, alááshatja a kutatás-fejlesztésre (K+F), illetve az új
védelmi berendezésekre fordított befektetéseket.

...és a harmadik országokból érkező járatok esetében különösen
érvényesek
Bár a fent említett problémák az uniós légi áruk és légipostai küldemények egész védelmi
rendszerében jelen vannak, elismert tény, hogy a beérkező járatok, azaz az uniós
rendeltetési helyre tartó légi járművekbe harmadik országokban berakodott szállítmányok
nagyobb veszélyt jelentenek. Miközben óvatosan kell bánni azzal a feltételezéssel, hogy az
ilyen járatok kockázatai magasabbak, mint az EU-n belülieké, ez a tanulmány azt mutatja,
hogy sok harmadik országban hiányoznak a képességek és/vagy az elkötelezettség ahhoz,

3

B. Tematikus Osztály: Strukturális és Kohéziós Politikák

____________________________________________________________________________________________
hogy az Európában jelenleg érvényben lévőkkel egyenértékű védelmi programokat
vezessenek be. A légi közlekedés védelmére vonatkozó nemzetközi előírásokat rendszerint
a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek (ICAO) kell elfogadnia, de ez az ENSZügynökség sokak szerint amellett, hogy nem képes arra, hogy a súlyos fenyegetéseknek
kitett államok által megkívánt tempóban építse fel a szükséges szabályozási keretet, az
előírásait sem tudja az egész világon érvényesíteni.
Ennek következtében a beérkező járatokon szállított áruk és postai küldemények
védelmének fokozására irányuló intézkedéseket az EU számára kiemelten fontosnak kellene
tekinteni, de a közelmúltban e célból elfogadott jogszabályi keret (a 859/2011/EK
végrehajtási rendelet) elégtelennek tűnik. E szabályok első része 2012 februárjában lépett
hatályba. Ezek arra kötelezik a légijármű-üzemeltetőket, hogy a harmadik országbeli légi
árukra és postai küldeményekre vonatkozó védelmi programjaikat a megfelelő európai
hatóságok elé terjesszék jóváhagyásra. Ezt a legtöbben bürokratikus eljárásnak tekintik,
amely csak kevesek szerint fog jelentősen javítani a védelmen. A szabályok második részét
2014 júliusában kell hatályba léptetni. Ehhez a harmadik országokban működő védelmi
eljárások független ellenőrzésére lesz szükség, ami a vélekedés szerint elengedhetetlenül
szükséges az uniós rendszer hatékonyságához. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy
ezt a második lépést hogyan fogják végrehajtani, mert a hatásairól és költségeiről
semmilyen értékelést nem hoztak nyilvánosságra.

A légi áruk és légipostai küldemények védelme terén új stratégia
felé kell haladni, melyhez egy kockázatértékelésen alapuló védelmi
folyamatra van szükség…
A fenti megállapításokra való tekintettel úgy tűnik, hogy sürgősen felül kell vizsgálni a légi
áruk és légipostai küldemények védelmére vonatkozó uniós keretet, és ennek során
nemcsak az intézményi kapacitással, hanem a tényleges védelmi folyamattal és az
érintettek felelősségével is foglalkozni kell. Miközben a jelenlegi rendszer az összes
tagállamra vonatkozó közös alapvető védelmi előírásokon alapul, amelyeket azután a
nemzeti hatóságok igazítanak a helyi körülményekhez és kockázatokhoz, szerintünk inkább
az egész EU-ra kiterjedő, kockázati alapú védelmi keret felé kellene elmozdulni. Ezen új
megközelítés keretében a kockázatértékelési módszereket és az egyes kockázati szintekhez
tartozó védelmi folyamatokat uniós szinten kellene meghatározni, miáltal egész Európában
hasonlóak lennének a védelmi eljárások. Ezenkívül a harmonizációs problémák leküzdése
érdekében az uniós szabályozásnak egyértelműbbnek kellene lennie, azaz részletesebben
kellene rendelkeznie a védelmi eljárások végrehajtásának módjáról. Harmonizálni kell a
védelemért
felelős
jogalanyok
akkreditálásának
kritériumait,
a
berendezések
típusjóváhagyását, valamint a személyzet felvételi és képzési követelményeit.

...amelynek már ki is kellene alakítania a beérkező áruk védelmének
javításához szükséges sürgős intézkedéseket.
A tanulmány határozottabb intézkedéseket javasol a harmadik országokból érkező járatok
fedélzetén szállított légi áruk és légipostai küldemények védelmére. Bár általában az ICAOn keresztüli megoldást részesítik előnyben és tartják a leghatékonyabbnak, súlyos aggályok
merülnek fel abban a tekintetben, hogy a szervezet jelenleg mennyire képes hatékony
keretet biztosítani a légi áruk és légipostai küldemények védelmére. A 859/2011/EK
végrehajtási rendelettel elfogadott bizottsági megközelítés rövid távon lehetővé teszi a
légijármű-üzemeltetők harmadik országokban alkalmazott védelmi eljárásainak jobb
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harmonizálását, ami néhány országban remélhetőleg javuláshoz fog vezetni. Vannak
azonban olyan aggályok, hogy a légijármű-üzemeltetőkre túl nagy felelősség hárul, holott
bizonyos védelmi eljárások felett ténylegesen nem tudnak magas szintű felügyeletet
gyakorolni. Ez a helyzet a harmadik országokban működő védelmi programok 2014
júliusától javasolt „független ellenőrzésének” kötelezettségével megváltozhat, noha – mint
a fentiekben megjegyeztük – még mindig nem lehet tudni, hogy ez a védelmi szintekre
vagy a költségekre milyen potenciális hatással lenne.

Négy szakpolitikai csomag is létezik, amelyek a legfontosabb
aggályokat kezelhetnék…
Mindenképpen foglalkozni kell a légiáru-védelem általános európai keretével, az érintett
szervezetek felelősségével és a tényleges védelmi eljárás fejlesztésének módjával. Ez a
tanulmány a legfontosabb kérdések kezelése érdekében négy szakpolitikai csomagot jelöl
meg:


A légi árukra és légipostai küldeményekre vonatkozó jelenlegi uniós szabályozási
keret felülvizsgálata, egy kockázatalapú megközelítés alapjainak megteremtésével,
amely a védelmi eljárásokat proaktívan hozzáigazítja a fenyegetettség és kockázat
szintjeihez;



Az ágazati együttműködésből kiinduló szállítási lánc védelmi rendszerének
bevezetése, amely folyamatorientált keretet biztosítva tudatosítja az összes érintett
üzletfélben a légi áruk és légipostai küldemények védelmének fontosságát. Az
üzletfelek ezáltal teljes mértékben megismernék a (folyamatorientált) szállítási lánc
egyes szakaszaiban végrehajtandó védelmi eljárásokat, és (a releváns információk
megosztásával és a lehetséges kockázatok elemzésével) ösztönzést kapnának a
szállítási lánc összes többi szereplőjével való együttműködésre is, hogy az állami
hatóságok korlátozott felügyelete mellett magas szintű védelmet érjenek el;



A légi árukra és légipostai küldeményekre vonatkozó védelmi eljárások uniós szintű
harmonizálása, hogy minden tagállamban hasonlóan kezeljék a kockázat bizonyos
szintjeit, a védelmi személyzet a különböző országokban könnyen be tudjon
illeszkedni a hasonló pozíciókba és a védelmi típusjóváhagyással rendelkező
berendezések akadálytalanul bejuthassanak a belső piacra.



A jelenlegi helyzetben az EU nem számíthat arra, hogy az ICAO elfogadja,
megerősíti és végrehajtja a nemzetközi szabályozást. Ennek megfelelően a beérkező
járatok esetében az Uniónak úgy kellene felülvizsgálnia a légi áruk és légipostai
küldemények védelmi eljárását, hogy ezzel potenciálisan megerősítse a légi
közlekedés védelmének nemzetközi kereteit, hogy a harmadik országokból érkező
járatok erősebb védelmét ötvözze az ICAO-n keresztül megvalósuló fokozott
tevékenységek ösztönzésével. Más szóval: az EU-nak egyoldalúan, de egy olyan
keret meghatározására törekedve kellene lépnie, amelybe be tudja vonni a
harmadik országokat.

…és a további vitára váró kérdéseket.


Az európai parlamenti képviselőknek esetleg érdemes mérlegelniük, hogy felkérjék
az Európai Bizottságot arra, hogy a 300/2008/EK rendelet végrehajtásáról szóló
következő éves jelentésben mérje fel a légi áruk és légipostai küldemények
kockázatalapú védelmi rendszere felé való elmozdulás költségeit és hasznait, az
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egész EU-ra vonatkozó közös védelmi szintek meghatározását és
kockázatértékelési eljárások és védelmi ellenőrzések harmonizálását is beleértve.

a



A szállítási lánc védelmi rendszerében számos aggályos pontot találtak a
felelősséggel és a védelmi eljárások tényleges végrehajtásával kapcsolatban. Ennek
megfelelően úgy tűnik, hogy szükség van egy vizsgálatra, amely a szállítási lánc
védelmi útvonalának megerősítésére, konkrétan a szállítási láncon végigfutó
tájékoztatás és együttműködés növelésére szolgáló intézkedésekkel foglalkozna,
amit az „ismert szállítók” új rendszere egészítene ki. Azt is fel kellene mérni, hogy
összességében milyen hatásokkal jár a szállítási lánc kockázatalapú védelmi
rendszere.



Az iparági felek a beérkező légi áruk és légipostai küldemények védelmének
szabályozására a közelmúltban elfogadott rendelet kapcsán súlyos aggályaiknak
adtak hangot. A javasolt intézkedések átfogó értékelésének hiánya mellett azt is
kifogásolták, hogy a harmadik országbeli légi áruk és légipostai küldemények
védelmében hiányzik a rendszerszerű megközelítés. Az Európai Bizottságot arra
lehetne ösztönözni, hogy az ICAO által 2012. szeptemberében a légi közlekedés
védelméről tartandó magas szintű konferencián a harmadik országbeli légi áruk és
légipostai küldemények védelmével kapcsolatban mutasson be egy ilyen elképzelést,
ami egyben a Parlamentben és a Tanácsban való megvitatás után az EU e téren
kialakuló álláspontjához is alapul szolgálhatna.



Az európai parlamenti képviselőknek arról a lehetőségről is tudniuk kell, hogy
amikor egyetértésüket adják a nemzetközi légi fuvarozási szolgáltatásokról szóló
kétoldalú megállapodásokhoz, a harmadik országokból származó járatok fedélzetén
szállított légi áruk és légipostai küldemények védelme érdekében további
rendelkezéseket is sürgethetnek.



A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagjainak esetleg érdemes mérlegelni,
hogy az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsággal közösen törekedjenek arra, hogy
a következő kutatási és innovációs keretprogram (amelynek megvitatása most
folyik) nagyobb figyelmet fordítson a légi áruk és légipostai küldemények
védelmének kérdésére.
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