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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a két évnél fiatalabb gyermekeknek nem jár ülőhely a 
repülőgépeken, hacsak szüleik kifejezetten nem foglalnak számukra helyet. A légitársaságok 
nem biztosítanak külön gyermeküléseket, hanem a szülőknek kell magukkal hozniuk az 
autóban használt saját gyermekülésüket. Mindazonáltal még abban az esetben sincs mindig 
garancia arra, hogy a gyermek ténylegesen helyet foglalhat a repülőgép ülésén elhelyezett 
saját gyermekülésében. A petíció benyújtója továbbá kifogásolja az úgynevezett elöl csatolt 
biztonsági öv kötelező használatát, amely véleménye szerint veszélyes a kisgyermekekre 
nézve. A Lufthansa szerint kizárólag az egyesült államokbeli FAA által jóváhagyott 
gyermekülések használata engedélyezett. A petíció benyújtója azt is szeretné megtudni, hogy 
a németországi TÜV által jóváhagyott gyermekülések miért nem használhatók. Azt kéri, hogy 
a légitársaságokat kötelezzék hely biztosítására a repülőgépen a két évnél fiatalabb gyermekek 
esetében (ingyenesen vagy egy kisebb díj ellenében), vagy bocsássanak rendelkezésre 
megfelelő gyermekülést a csecsemők és gyermekek számára, vagy engedélyezzék a 
jóváhagyott autós gyermekülések használatát. Ezenkívül azt is szeretné, ha a légitársaságok 
megfelelő biztonsági intézkedésekről gondoskodnának a két évnél idősebb gyermekek 
számára. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az illetékes hatóságoknak be kell tiltaniuk az 
elöl csatolt biztonsági övek használatát. Azon vállalatoknak, amelyek nem tudják garantálni a 
csecsemők és gyermekek biztonságos szállítását, a petíció benyújtója szerint be kellene 
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szolgáltatniuk repülési engedélyüket. A Bizottságnak ki kellene egészítenie a légi utasok 
jogait a kisgyermekekkel utazó légi utasokra vonatkozó egyedi jogokkal, és az ilyen jogokat 
széles körben kellene népszerűsíteni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A 3922/1991/EGK rendelet III. mellékletének OPS 1.730 a) 3. alpontja rögzíti, hogy az 
üzemben tartó csak akkor üzemeltethet repülőgépet, ha az fel van szerelve a hatóság számára 
elfogadható rögzítő eszközzel minden egyes csecsemő számára.

Így a tagállamok polgári légiközlekedési igazgatóságaira hárul, hogy döntsenek az ilyen 
eszközök használatáról.  Ennek megfelelően az egyes gyermekülések elfogadásának hátterét 
és részleteit a nemzeti igazgatóságok biztosíthatják, és a megoldások tagállamonként és 
légitársaságonként igen eltérőek lehetnek.

Az egyszerű ölben tartás azonban nem megengedett, mivel ezzel kapcsolatban egyértelmű, 
hogy – az elöl csatolt biztonsági övek használatához képest – káros az általános biztonság 
szempontjából. Az elöl csatolt biztonsági övek helyett másik megoldásként az autóiparból 
ismert külön gyermekülések használata áll rendelkezésre. Ezeknek az eszközöknek a 
hatékonyságát megbízható tudományos alapon kell elemezni.
Az EASA e célból szerződést kötött egy tanulmány elvégzésére, amelynek célja az 
előremutató műszaki lehetőségek feltárása. E tanulmány eredményeit az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség vizsgálja. Miután elvégezték a vizsgálatot, az ügynökség be 
fog számolni az Európai Bizottságnak. 

A közösségi jog előírja, hogy a légitársaságoknak a tagállami igazgatóság számára 
elfogadható rögzítő eszközzel kell felszerelniük repülőgépeiket minden egyes csecsemő 
számára. A petíció benyújtója által felvetett konkrét esetben a német polgári légiközlekedési 
igazgatóságnak kell biztosítania az egyes gyermekülések elfogadására vonatkozó hátteret és 
részleteket. A gyermekek rögzítésére szolgáló eszközök biztonságának általánosabb 
szempontját illetően az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség jelenleg vizsgálja egy általa 
megrendelt tanulmány eredményeit. Miután elvégezték a vizsgálatot, be fog számolni az 
Európai Bizottságnak. A Bizottság ennek alapján fog dönteni a további lépésekről.


