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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Willi Roerig, német állampolgár által a német Lufthansa AG üzemi tanácsa 
képviseletében benyújtott 0992/2005. sz. petíció az EU légi úton történő utazásra 
vonatkozó biztonsági rendelkezéseiről1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a német Lufthansa AG üzemi tanácsának tagja. Hivatkozik polgári légi 
közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló 2320/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a repülőtereken található szigorított biztonsági 
területek kritikus részeinek közös meghatározásáról szóló 1138/2004/EK bizottsági 
rendeletre. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az e rendeletekben előírt követelmények 
némelyike aránytalan, mivel azok anélkül akadályozzák a légi közlekedési ágazatban 
dolgozókat feladataik ellátásában, hogy a biztonságot növelnék. A munkavállalókat például 
nem szükséges minden nap ellenőrizni a repülőtereken a biztonsági területekre történő 
belépésükkor. Mivel e munkavállalók megbízhatóságát már mindenképpen részletesen 
ellenőrizték a belépési engedély kiadása előtt, szúrópróbaszerű vizsgálatok elegendőek 
lennének. A petíció benyújtójának álláspontja szerint szükségtelen az érkező és induló utasok 
szigorú elkülönítése is. Ez a rendelkezés a repülőtereken végzendő munka lényeges 
megváltoztatását igényelné és üzemelési késedelmekhez vezetne. A felmerült költségeket a 
légitársaságokra hárítják a repülőtér-használati díjakon keresztül, ami viszont az 
alkalmazottak fizetésére és munkafeltételeire nézve megnövekedett nyomáshoz vezet. Néhány 
tagállamban az állam viseli e költségeket, ami az EU-n belül a verseny torzulásához vezet. A 
petíció benyújtója ezért kéri az Európai Parlamentet, hogy sürgesse a rendeletek ilyen irányú 
módosítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. március 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

A polgári repülés biztonságára irányuló közösségi politika alapvető célja annak 
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megakadályozása, hogy illetéktelen személyek bejussanak, illetve lehetséges fegyvereket
(„tiltott tárgyak”) vigyenek a repülőterek szigorított biztonsági területeire vagy a repülőgépek 
fedélzetére. Mindez azon a feltevésen alapul, hogy a biztonságot többszintű védelemmel lehet 
a legjobban biztosítani, mivel egy védelmi szint esetleges hiányosságait kompenzálja egy 
másik szint által biztosított védelem.

Ezt a megközelítést nagyrészt követi a polgári légi közlekedés biztonsága területén közös 
szabályok létrehozásáról szóló 2320/2002/EK rendelet, többek között a petíció által 
említetthez hasonló esetekben is. A rendelet előírja, hogy a személyzet szigorított biztonsági 
területek kritikus részeire való belépése előtt egyrészről biztonsági ellenőrzést kell végezni, 
illetve a dolgozókat repülőtéri személyazonosító kártyával kell ellátni, másrészről ellenőrizni 
kell a szigorított biztonsági területek belépési pontjait és átvizsgálást/átvilágítást kell végezni.
Ezen intézkedések együttes alkalmazása nagyban növeli a biztonságot.

Például a biztonsági ellenőrzés nem biztos, hogy felfedi egy adott repülőtéri dolgozóról, hogy
lehetséges terrorista, ha az illetőről nincsenek adatok a bűnügyi nyilvántartásban vagy 
nincsenek lenyomozható kapcsolatai terrorista csoportokkal. A személyzet átvizsgálása
azonban megakadályozhatja, hogy a személy tiltott tárggyal lépjen be a szigorított biztonsági 
területek kritikus részeire. 

Hangsúlyozni kell annak megakadályozásának fontosságát, hogy a szigorított biztonsági 
területek kritikus részeire tiltott tárgyakat vigyenek be. A szigorított biztonsági területek 
kritikus részei azok, ahová az utasok az átvizsgálás/átvilágítás után mennek a 
kézipoggyászaikkal, illetve az a terület, ahol a poggyásztéri csomagot az átvilágítás után 
elhelyezik. Az ilyen átvizsgálást/átvilágítást alapvetően aláásná, ha valaki lehetséges fegyvert 
szándékozna átadni egy átvizsgált utasnak, vagy azt az utas csomagjában akarná elhelyezni, 
vagy közvetlenül a gépre szándékozná felvinni.

Hasonlóképpen alapvető fontosságú, hogy megakadályozzák az átvizsgált induló utasok és az 
érkező utasok elvegyülését, mivel az utóbbiak átvizsgálása lehet, hogy nem az Európai Unió 
előírásainak megfelelően történt. Egy érkező utas tiltott tárgyat adhat át egy induló utasnak a 
repülőtér folyosóján vagy elhelyezheti azt az induló utas csomagjában. 

A rendelet azonban két eset meghatározásával szűkíti az érkező és az átvizsgált induló utasok 
elkülönítésének kötelezettségét. Először, nem ír elő elkülönítést abban az esetben, ha az 
utasok az Európai Unió más tagállamából (vagy az Európai Unió légi közlekedési szabályait 
alkalmazó harmadik országból) érkeznek, mivel ezeket az utasokat az indulás szerinti 
repülőtéren az Európai Unió előírásai szerint vizsgálják át. Másodszor, amennyiben fizikailag 
lehetetlen az érkező és az átvizsgált induló utasok elkülönítése, a rendelet kompenzáló 
intézkedések alkalmazását teszi lehetővé, például az induló utasoknak a kapunál történő 
átvizsgálását/átvilágítását. E rendelet ekképpen korlátozza annak a szabálynak a hatását, hogy 
az érkező és az átvizsgált induló utasok nem keveredhetnek.

Ebből az következik, hogy a petícióban említett biztonsági intézkedések nem aránytalanok, 
hanem felettébb szükségesek a kitűzött cél, azaz a légi közlekedés biztonságának magas 
szintű és összehangolt megvalósítása érdekében az Európai Unió egészében.
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