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Asia: Vetoomus nro 0273/2008, Marco Rastetter, Saksan kansalainen,
toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten 
täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 puutteista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten 
perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annettua asetusta (EY) N:o 622/2003. Hän väittää, 
ettei asetuksesta ole mitään hyötyä. Hänen mielestään asetus vaarantaa matkustajien 
terveyden ja rajoittaa heidän henkilökohtaista vapauttaan. Vetoomuksen esittäjä ei asetuksesta 
johtuen saanut ottaa piilolinssinesteitään lentokoneen matkustamoon ja sai tämän takia 
sidekalvontulehduksen silmäänsä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomus koskee Euroopan unionin käyttöön ottamia rajoituksia nesteiden viemisestä 
lentoasemien tarkastuspisteiden lävitse sekä lentokoneen matkustamoon, jotta vältyttäisiin 
helposti saatavilla olevia kemikaaleja sekoittamalla valmistettujen räjähteiden aiheuttamalta 
uhalta. Uhka kävi ilmi, kun elokuussa 2006 paljastui juoni räjäyttää Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta Yhdysvaltoihin matkalla ollut lentokone. Rajoitukset otettiin käyttöön 
komission asetuksella 1546/2006 toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten 
perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 
muuttamisesta.

Vetoomuksen esittäjällä on useita valituksen aiheita asetuksesta, jolla rajoitukset otettiin 
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käyttöön:

– se on epälooginen ja turha

– EU:n ulkopuoliset maat eivät käytä samoja rajoituksia

– se aiheuttaa kansalaisille haittaa

– se uhkaa esimerkiksi sellaisten matkustajien terveyttä, jotka tarvitsevat piilolinssinesteitä.

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että asetus kumottaisiin.

Komission huomautukset

Elokuussa 2008 havaittu juoni paljasti vakavan ja välittömän siviili-ilmailuun kohdistuvan 
uhan. Liikkeellä oli tietoja vakaiden, kotitekoisten nestemäisten räjähteiden valmistamisesta. 
Tällaisiin pommeihin tarvittavat aineet oli helppo hankkia. Tuolloin ei ollut vielä kehitetty 
tekniikkaa matkustajien ja matkatavaroiden tarkastamiseksi vaarallisten nesteiden 
havaitsemiseksi. Siksi kielto viedä nesteitä lentokoneiden matkustamoon oli ainoa tapa torjua 
uhka.

Lähes kaikki EU:n ulkopuoliset maat, joissa on huomattavia määriä ilmaliikennettä, ovat 
ottaneet käyttöön vastaavia sääntöjä. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö onkin suositellut 
jäsenmailleen, että ne ottaisivat käyttöön erittäin samankaltaisia rajoituksia kuin Euroopan 
unionin käyttöön ottamat rajoitukset. Siten matkustajia kohdellaan samoin riippumatta siitä, 
aloittavatko he matkansa EU:n alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevalta lentoasemalta.

Komissio myöntää, että rajoitusten soveltaminen voi aiheuttaa vaivaa matkustajille, mikä on 
valitettavaa. Vaikka kaikki lentoasemien turvatoimet aiheuttavat enemmän tai vähemmän 
vaivaa, se ei ole kuitenkaan peruste niiden poistamiseksi, niin kauan kuin on olemassa 
huomattava vaara ilmailuun kohdistuvista terrori-iskuista. Komission mielestä uhka on yhä 
olemassa.

Väitettyjen terveyteen kohdistuvien vaikutusten osalta asetuksessa sallitaan nesteiden kieltoon 
poikkeuksia, jotka koskevat lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettäviä nesteitä ja erityisiä 
ruokavalioon liittyviä tuotteita, jos tällaisia tarvitaan matkan aikana. Tämän perusteella 
matkustajat saisivat ottaa mukaansa riittävästi piilolinssinesteitä matkan ajaksi (eikä vain 
pelkän lennon ajaksi). Jos vetoomuksen esittäjä on kohdannut ongelmia tietyillä 
lentoasemilla, hän voisi ilmoittaa asiasta komissiolle. Komissio työskentelee tiiviisti sekä 
jäsenvaltioiden että alan kanssa varmistaakseen, että sääntöjen soveltaminen ja tulkinta on 
mahdollisimman johdonmukaista ja yhtenäistä.

Mitä tulee asetuksen mahdolliseen kumoamiseen, komissio pitää nesteiden kieltämistä 
lyhytaikaisena toimenpiteenä, jonka keston aikana kehitetään menetelmiä mahdollisesti 
vaarallisten nesteiden nopean ja tarkan tunnistamisen mahdollistamiseksi. Komissio on 
sitoutunut tarkistamaan sääntöjä säännöllisesti ja muuttaa tai poistaa nesteitä koskevan kiellon 
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mahdollisimman pian, kun voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisia toimenpiteitä vastaavan 
turvallisuuden tason varmistamiseksi. 

Komissio ei kuitenkaan katso, että nesteitä koskevat rajoitukset voidaan poistaa, ennen kuin 
kyseistä tekniikkaa on kehitetty ja tarvittavat laitteet ovat käytössä. Kun nämä ehdot täyttyvät, 
se tarkistaa sääntöjä pikaisesti. Nesteitä koskevien rajoitusten poistaminen ennen kuin 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä on tarjolla saattaa olla vaarallista, koska se voi houkutella 
terroristeja käyttämään nestemäisiä räjähteitä lentokoneita vastaan. 

Teollisuuden tehtävä on kehittää ja toimittaa laitteita, joiden avulla nesteet voidaan tarkastaa 
nopeasti. Vaikka komissio on tiiviissä yhteydenpidossa teollisuuden kanssa ja seuraa kehitystä 
tarkkaan, se ei kykene ennakoimaan täsmällisesti, milloin kyseistä tekniikkaa on 
käyttövalmiina. 

Ilmailun turvaamista koskevat säännöt, jotka liittyvät suoraan matkustajiin, on nyt julkaistu, 
kun asetus (EY) N:o 820/2008 hyväksyttiin elokuussa 2008. Kaikki kansalaiset voivat siis 
perehtyä niihin. Säännöt löytyvät Euroopan unionin Virallisen lehden 19. elokuuta 2008 
julkaistun numeron L 221 sivulta 8. Sivustolle pääsee Euroopan unionin Europa-portaalin 
kautta.

Päätelmät

Komissio uskoo, että nesteiden viemistä lentokoneisiin koskevat rajoitukset ovat täysin 
perusteltuja, koska niiden avulla vastataan siviili-ilmailuun kohdistuvaan vakavaan uhkaan. 
Vetoomuksen esittäjä ehdottaa, että rajoitusten käyttöönottoa koskeva asetus pitäisi kumota. 
Komissio ei katso, että tämä on mahdollista ennen kuin tarjolla on laitteita, joiden avulla 
vaaralliset nesteet voidaan tarkastaa lentoasemilla nopeasti ja tarkasti. 

Vetoomuksen esittäjän mainitseman, matkustajien terveydelle mahdollisesti aiheutuvan 
vaaran osalta asetuksessa sallitaan poikkeuksia nesteille, joita tarvitaan lääkinnällisiin 
tarkoituksiin matkan aikana. Sen perusteella matkustajien pitäisi voida ottaa mukaansa 
matkan aikana tarvittavat piilolinssinesteet.


