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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Marco Rastetter, német állampolgár által benyújtott 0273/2008. számú petíció az 
egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges 
intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet hibáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer 
végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 622/2003/EK rendelet ellen 
tiltakozik, és azzal érvel, hogy a rendeletnek nincsen semmi haszna, ezzel szemben 
veszélyezteti az utasok egészségét és korlátozza személyes szabadságukat. A rendeletre 
hivatkozva a petíció benyújtójának nem engedélyezték, hogy kontaktlencse-ápoló folyadékot 
vigyen fel a fedélzetre, aminek következtében kötőhártya-gyulladást kapott. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció egy, az Európai Unió által bevezetett korlátozással kapcsolatos, amely szerint nem 
lehet folyadékot átvinni a repülőterek ellenőrzési pontjain, illetve felvinni a repülőgépek 
fedélzetére. Ezen intézkedés célja, hogy fellépjenek a kész állapotban rendelkezésre álló vegyi 
anyagok vegyítése révén elkészíthető robbanóanyagok által jelentett veszély ellen. Az ilyen 
jellegű veszélyre 2006 augusztusában figyeltek fel, amikor lelepleztek egy, az Egyesült 
Királyságból az Egyesült Államokba induló repülőgép felrobbantására irányuló merénylet-
kísérletet. A korlátozásokat az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer 
végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet 



PE416.481v01-00 2/3 CM\756641HU.doc

HU

módosításáról szóló 1546/2006/EK bizottsági rendelettel vezették be.

A petíció benyújtója számos panasszal él a korlátozásokat bevezető rendelettel kapcsolatban:

- logikátlan és értelmetlen;

- a harmadik országok nem alkalmaznak ilyen korlátozásokat;

- hátrányosan érinti a polgárokat;

- veszélyezteti az utasok egészségét, például azokét, akiknek kontaktlencse-folyadékra van 
szükségük.

A petíció benyújtója a rendelet hatályon kívül helyezését kéri.

A Bizottság észrevételei

A 2006 augusztusában leleplezett merénylet-kísérlet a polgári repülést érintő súlyos és 
azonnali fenyegetést tárt fel. Könnyen hozzá lehetett jutni információkhoz arra vonatkozóan, 
hogyan lehet házilag stabil robbanóanyagokat előállítani, és az ilyen bombákhoz szükséges 
anyagokat is könnyen be lehetett szerezni. Akkor még nem állt rendelkezésre olyan 
technológia, amellyel kiszűrhették volna az olyan személyeket, akiknél veszélyes folyadék 
volt, illetve azokat a csomagokat, amelyek ilyen folyadékokat tartalmaztak.
Következésképpen a veszély elhárításának egyetlen módja az volt, hogy megtiltották a 
folyadékok felvitelét a repülőgépek fedélzetére. 

Szinte minden nem uniós ország, amely jelentős mértékű légi forgalmat bonyolít le, hasonló 
szabályokat vezetett be. Sőt, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) azt ajánlotta 
tagországainak, hogy az Európai Unió által bevezetett korlátozásokhoz nagyon hasonló 
intézkedéseket alkalmazzanak. Így az utasok hasonló bánásmódban részesülnek, függetlenül 
attól, hogy uniós vagy az Unión kívüli repülőtérről kívánnak utazni.

A Bizottság elismeri, hogy a korlátozások alkalmazása kellemetlenségeket okozhat az utasok 
számára, ami sajnálatos tény. Mindazonáltal, jóllehet a repülőtereken végzett valamennyi 
biztonsági ellenőrzés – kisebb vagy nagyobb mértékben – kellemetlen, ez nem ok ezen 
ellenőrzések kiiktatására, amíg a repülés esetében komolyan fennáll a terrortámadás veszélye. 
A Bizottság véleménye szerint ez a veszély nem szűnt meg.

Ami az egészségre gyakorolt állítólagos hatásokat illeti, a rendelet értelmében mentességet 
kaphatnak a tilalom alól a gyógyászati célokat szolgáló folyadékok és a különleges 
táplálkozási célt szolgáló anyagok, amelyekre az utazás során az utasnak szüksége lehet. Ez 
tehát lehetővé teszi az utasok számára, hogy kontaktlencse-folyadékot vigyenek magukkal az 
utazásuk (és nem csak a repülés) időtartamára szükséges mennyiségben. Amennyiben a 
petíció benyújtójának bizonyos repülőtereken problémái voltak ezzel kapcsolatban, erről 
tájékoztathatja a Bizottságot. A Bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal és az 
ágazattal annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok alkalmazása és értelmezése a lehető 
legkövetkezetesebben és legegységesebben történjen.
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A rendelet esetleges hatályon kívül helyezése tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy a 
folyadékokra vonatkozó tilalom csak rövid távú intézkedés, amelyet addig alkalmaznak, amíg 
ki nem dolgoznak a potenciálisan veszélyes folyadékok gyors és pontos azonosítását lehetővé 
tevő technikákat. A Bizottság feladatának tekinti a szabályok rendszeres felülvizsgálatát, és az 
első lehetséges alkalommal módosítja vagy megszünteti az érvényben levő szabályokat, ha 
lehetőség nyílik a jelenlegivel egyenértékű biztonsági szintet garantáló, alternatív 
intézkedések alkalmazására.

A Bizottság szerint azonban a folyadékokra vonatkozó korlátozások megszüntetése nem 
lehetséges mindaddig, amíg ki nem dolgoznak ilyen technológiákat és nem állnak
rendelkezésre a szükséges berendezések. Ha teljesülnek e feltételek, a Bizottság a lehető 
legrövidebb időn belül módosítani fogja a szabályokat. Ugyanakkor, a folyadékokra 
vonatkozó korlátozások alternatív intézkedések alkalmazása nélküli megszüntetése veszélyes 
lehet, mivel ez arra késztetheti a terroristákat, hogy folyékony robbanóanyagokat 
használjanak fel repülőgépek ellen.

Az ipar feladata, hogy a folyadékok gyors vizsgálatát lehetővé tevő berendezéseket 
fejlesszenek ki és bocsássanak rendelkezésre. És bár a Bizottság szoros kapcsolatban áll az 
iparral és nyomon követi a fejleményeket, nem tudja pontosan megjósolni, hogy mikor áll 
majd rendelkezésre ilyen technológia.

Elmondható, hogy a közvetlenül az utasokra vonatkozó repülésbiztonsági szabályok a 
820/2008/EK rendelet 2008. augusztusi elfogadása óta az interneten mindenki számára 
elérhetők (az Europa portálon, a Hivatalos Lap következő számában: L 221., 2008.8.19., 8. o.)

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a folyadékoknak a repülőgépek fedélzetére történő felvitelét 
korlátozó szabályokat teljes mértékben indokolja a polgári repülést fenyegető súlyos veszély. 
A Bizottság szerint – a petíció benyújtójának javaslatával ellentétben – az e szabályokat 
bevezető rendeletet nem lehet hatályon kívül helyezni mindaddig, amíg a repülőtereken nem 
állnak rendelkezésre a veszélyes folyadékok gyors és pontos ellenőrzését lehetővé tevő 
berendezések.

Ami az utasok egészségének veszélyeztetését illeti, amire a petíció benyújtója rámutatott, a 
rendelet értelmében mentességet kaphatnak a tilalom alól az olyan gyógyászati célokat 
szolgáló folyadékok, amelyekre az utazás során szükség lehet. Ez lehetővé teszi az utasok 
számára, hogy kontaktlencse-folyadékot vigyenek magukkal, ha arra az utazásuk során 
szükségük van.


