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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel az 1448/2006/EK rendelet ellen, különösen a repülőgép 
fedélzetére vihető folyadékokra vonatkozó intézkedések végrehajtása ellen. A petíció 
benyújtója Antalyából Hamburgon keresztül Düsseldorfba (Niederrheinba) repült. 
Hamburgban vámellenőrzés miatt minden utasnak el kellett hagynia a gépet. A petíció 
benyújtója nem érti, hogy erre miért volt szükség, amikor Hamburgban csak kiszálló utas volt, 
újonnan beszállók nem érkeztek a fedélzetre. Az utasoknak egy olyan kisméretű helyiségben 
kellett majdnem egy órát várakozniuk az ellenőrzésre, ahol nem voltak székek, sem 
mosdóhelyiség, valamint folyadékot sem fogyaszthattak. Minden zárjeggyel ellátott, 
Antalyában a vámmentes boltban vásárolt italt lefoglaltak és megsemmisítettek. Közölték, 
hogy az italokat nem semmisítették volna meg, ha a repülőgépen hagyták volna őket. A 
petíció benyújtója tájékoztatást kér, hogy ezt az ellenőrzést miért a transzfer közben, nem 
pedig a repülőút végén végezték el, miért kellett a zárjeggyel ellátott italokat megsemmisíteni, 
miközben az utasok nem is haladtak át a vámellenőrzés helyszínén, s ugyanabban a 
repülőgépben folytatták az útjukat, valamint miért csak a személyeket ellenőrizték és a 
csomagokat nem. Érdeklődésére a szolgálatban lévő hivatalnokok tájékoztatták, hogy az 
1448/2006/EK rendeletet hajtják végre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január. 22.

Az Európai Unióban tilalom van érvényben a folyadékokra, aeroszolokra és zselékre 
vonatkozóan1. A tilalmat azt követően vezették be, hogy 2006 augusztusában fény derült egy 
terroristák által tervezett merényletre, amelynek során folyékony robbanóanyagok 
segítségével akartak felrobbantani egy légi járművet. A szóban forgó tilalom lejártának 
időpontja 2010 áprilisa, a Bizottság pedig jelenleg vizsgálja, hogy miként lehetne a tilalmat a 
folyékony robbanóanyagok kimutatására is alkalmas, kötelező átvizsgálással felváltani. Az 
általános tilalom hatálya alól a közösségi repülőtereken vagy a közösségi légi fuvarozók 
járatain vásárolt folyadékok tekintetében mentességet élveznek az átszálló utasok, azzal a 
feltétellel, hogy a folyadékot csak egyszer lezárható zacskóba csomagolják, és azon fel van 
tüntetve a vásárlás helyeként az adott repülőtér, a vásárlás időpontjaként pedig az utazás 
napja. Ez a rendszer azért megvalósítható, mert a repülésbiztonságra vonatkozó uniós 
jogszabályok magas szintű biztonsági intézkedéseket írnak elő szerte az uniós repülőtereken. 
Érthető okokból az említett mentességek nem alkalmazandók a közösségi repülőterekre 
harmadik országokból behozott folyadékokra. Következésképpen az ilyen folyadékokat tilos 
felvinni a légi jármű fedélzetére, amikor a beérkező utas egy uniós repülőtéren száll át a 
következő járatra. Annak érdekében, hogy az átszálló utasok esetében elkerüljék a folyadékok 
elkobzását, az Európai Bizottság tárgyalásokat folytat a harmadik országokkal – az utóbbiak 
felkérésére –, azzal a céllal, hogy elérjék a folyadékokra alkalmazandó biztonsági 
intézkedések egyenértékűségét. Az egyenértékűség elérését követően megállapodások 
megkötésére kerülhet sor, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett harmadik országok 
repülőtereiről származó vámmentes folyadékok, zselék és aeroszolok uniós folyadékoknak 
minősüljenek2. Eddig Horvátországgal és Szingapúrral jött létre ilyen jellegű megállapodás, 
valamint tárgyalások folynak Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan is. Hamarosan 
Malajziával is megkötik a megállapodást. A jövőbeli várakozások szerint az átvizsgáláshoz 
alkalmazott technológiák lehetővé teszik majd az uniós repülőterekre harmadik országokból 
érkező, átszálló utasok számára, hogy kézipoggyászuk mellett folyadékot is felvigyenek a légi 
járművek fedélzetére.
Ami a biztonsági ellenőrzéseket illeti, azok lebonyolításáról a repülőterek dönthetnek: az 
utasok vagy a légi jármű fedélzetén maradnak, vagy az induló utasokkal együtt újabb 
átvizsgáláson esnek át a repülőtér biztonsági ellenőrzési pontjain. A repülőterek szabadon 
dönthetnek az alkalmazott eljárásokról. Az átvizsgálási kötelezettség világos: amennyiben az 
átszálló utasok keveredtek az átvizsgáláson át nem esett, induló utasokkal, az ismételt 
átvizsgálás kötelező.

Következtetés

A Bizottság megérti a petíció benyújtója által kifejtett aggályokat és a repülőtereken okozott 
esetleges kellemetlenségeket. Ugyanakkor a Bizottság azon a véleményen van, hogy az 
átvizsgálók a jelek szerint az uniós jogszabályok alapján kidolgozott, adott nemzeti 

                                               
1 A Bizottság 2009. augusztus 8-i 820/2008/EK rendelete, HL L 221., 2008.8.8.
  [NB.: Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések 
meghatározásáról szóló, 2003. április 4-i 2003/622/EK rendeletet az 1448/2006/EK rendelet módosította. A 
820/2008/EK rendelet mindkét rendeletet hatályon kívül helyezte]
2 a 820/2008/EK bizottsági rendelet 4. fejezete f) pontjának 6. alpontja 
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repülésbiztonsági program szerinti utasításokat követték. Következésképpen a Bizottság nem 
talált hatáskörrel való visszaélésre vagy a hatáskör túllépésére utaló jelet az uniós 
jogszabályokban rögzített jogok vonatkozásában. 

Ugyanezen kérdéssel kapcsolatban a Bizottság már írásban kifejtette nézeteit a petíció 
benyújtója számára. A petíció benyújtóját részletesebb tájékoztatással is ellátták egy 
telefonbeszélgetés során, amikor is kapcsolatba lépett a Bizottsággal, miután kézhez kapta az 
onnan érkezett levelet. A bizottsági tisztviselőnek az volt a benyomása, hogy a petíció 
benyújtója kielégítőnek találta a kapott tájékoztatást.


