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Vetoomus nro 992/2005, Willi Roerig, Saksan kansalainen, saksalaisen Lufthansa AG:n 
yritysneuvoston puolesta, EU:n turvallisuusmääräyksistä ilmaliikenteen alalla

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on saksalaisen Lufthansa AG:n yritysneuvoston jäsen. Hän viittaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 2320/2002 yhteisistä siviili-ilmailun 
turvaamista koskevista säännöistä sekä komission asetukseen (EY) 1138/2004 lentoasemien 
turvavalvottujen alueiden kriittisten osien yhteisestä määritelmästä. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että osa näiden asetusten mukaisista vaatimuksista on suhteettomia, sillä ne estävät 
ilmailualan työntekijöitä tekemästä työtään lisäämättä kuitenkaan turvallisuutta. Vetoomuksen 
esittäjän mielestä on esimerkiksi tarpeetonta, että työntekijät tarkastetaan joka päivä heidän 
tullessaan lentokenttien turvavalvotuille alueille. Koska työntekijöiden luotettavuus on joka 
tapauksessa varmistettu tarkkaan ennen kuin heille on myönnetty kulkulupa, satunnaiset 
tarkistukset riittäisivät. Vetoomuksen esittäjä katsoo myös saapuvien ja lähtevien 
matkustajien tarkan erottelun olevan tarpeetonta. Asiaa koskevan säännöksen täytäntöönpano 
edellyttäisi huomattavien muutostöiden tekemistä lentokentillä ja aiheuttaisi viivästyksiä 
toiminnassa. Tästä aiheutuvat kustannukset siirtyisivät lentokenttämaksujen muodossa 
lentoyhtiöiden maksettavaksi, mikä puolestaan lisäisi työntekijöiden palkkaehtoihin ja 
työoloihin kohdistuvia paineita. Joissakin jäsenvaltioissa valtio vastaa kustannuksista, mikä 
vääristää kilpailua Euroopan unionissa. Edellä esitetyistä syistä vetoomuksen esittäjä pyytää, 
että Euroopan parlamentti vaatisi muuttamaan asetusta näiltä osin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. maaliskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

Siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan yhteisön politiikan perustavanlaatuisena tavoitteena 
on estää sekä henkilöiden luvaton pääsy että mahdollisten aseiden (ns. kiellettyjen esineiden) 
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vieminen lentokenttien turva-alueille ja lentokoneisiin. Se perustuu siihen oletukseen, että 
turvallisuus varmistetaan parhaiten toteuttamalla turvatoimia useissa vaiheissa, jolloin yhden 
vaiheen puutteet kompensoidaan toisen vaiheen turvatoimilla. 

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annettu asetus (EY) 2320/2002 
perustuu pitkälti tähän ajattelutapaan, ja sitä sovelletaan myös vetoomuksen esittäjän 
mainitseman tapauksen kaltaisissa tilanteissa. Asetuksissa säädetään yhtäältä lentokentän 
henkilökorttien myöntämisestä työntekijöille, jotka pääsevät turva-alueiden kriittisille alueille, 
ja heidän taustatietojensa tarkistamisesta sekä toisaalta turva-alueille pääsyä edeltävistä 
tarkastuspisteistä ja turvatarkastuksista. Tällä toimenpideyhdistelmällä lisätään huomattavasti 
turvallisuutta.

On esimerkiksi mahdollista, ettei taustatietojen tarkistuksen yhteydessä ole havaittu, että joku 
lentokentän työntekijöistä on potentiaalinen terroristi, ellei hänellä ole rikosrekisteriä tai ellei 
hänen yhteyksiään terroristiryhmiin ole onnistuttu jäljittämään. Työntekijöiden 
turvatarkastuksilla kuitenkin estetään kyseistä henkilöä viemästä kiellettyjä esineitä 
turvavalvotun alueen kriittiselle alueelle. 

On äärimmäisen tärkeää estää kiellettyjen esineiden vieminen turvavalvottujen alueiden 
kriittisille alueille. Turvavalvottujen alueiden kriittisillä alueilla tarkoitetaan alueita, joille 
matkustajat menevät käsimatkatavaroineen turvatarkastuksen jälkeen ja joilla säilytetään 
ruumaan meneviä matkatavaroita turvatarkastuksen jälkeen. Turvatarkastusten tehokkuus 
voisi vaarantua kohtalokkain seurauksin, jos joku onnistuisi viemään turvatarkastetulle 
henkilölle mahdollisen aseen, laittamaan sen tällaisen henkilön matkatavaroihin tai viemään 
sen suoraan lentokoneeseen. 

Samoin on hyvin tärkeää estää turvatarkastettujen lähtevien matkustajien sekoittuminen 
saapuviin matkustajiin, joita ei ole välttämättä tarkastettu Euroopan unionissa voimassa 
olevien vaatimusten mukaisesti. Saapuva matkustaja voisi antaa lähtevälle matkustajalle 
kielletyn esineen lentokentän käytävillä tai laittaa sen lähtevän matkustajan matkatavaroihin. 

Asetuksessa säädetään kuitenkin kahdesta poikkeuksesta, jotka liittyvät velvollisuuteen pitää 
saapuvat matkustajat ja turvatarkastetut lähtevät matkustajat erillään toisistaan. Ensinnäkin 
asetuksessa säädetään, ettei erottelu ole tarpeen silloin, kun matkustajat saapuvat Euroopan 
unionin muista jäsenvaltioista (tai yhteisön ulkopuolisista maista, joissa sovelletaan Euroopan 
unionin ilmailualan sääntöjä), sillä heidät on tarkistettu EU:n sääntöjen mukaisesti kentällä, 
jolta he ovat lähteneet. Toiseksi asetuksessa säädetään, että kun saapuvia matkustajia ja 
turvatarkistettuja lähteviä matkustajia on fyysisesti mahdotonta pitää erillään, voidaan 
toteuttaa korvaavia toimenpiteitä eli esimerkiksi suorittaa lähtevien matkustajien 
turvatarkastus portilla. Nämä poikkeukset rajoittavat siis sen säännön vaikutuksia, jonka 
mukaan saapuvat matkustajat ja turvatarkastetut lähtevät matkustajat on pidettävä toisistaan 
erillään. 

Edellä esitetyn perusteella vetoomuksessa esiin tuodut turvatoimenpiteet eivät ole 
suhteettomia vaan tarpeellisia, jotta kaikkialla Euroopan unionissa voidaan saavuttaa haluttu 
tavoite eli ilmailualan korkea ja yhtenäinen turvataso.
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