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Tárgy: Rudolf Piltz, német állampolgár által benyújtott 1137/2009. számú petíció a 
repülőút során a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó 
korlátozásokról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtójának az a véleménye, hogy a repülőút során a kézipoggyászban szállítható 
folyadékokra vonatkozó korlátozások eredménytelenek és elavultak, ezért azokat meg kell 
szüntetni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A 300/2008/EK1 rendelet közös alapkövetelményeket állapít meg annak érdekében, hogy 
mindenkor biztosítsa a polgári légi közlekedés és a polgárok védelmét a légiközlekedési 
műveleteket veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szemben, amilyen például a 
terrorizmus is. A polgári légi közlekedésre vonatkozó uniós jogszabályok kidolgozására az 
Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én végrehajtott támadásokat követően került sor. 

A közös alapkövetelmények előírják, hogy elviekben minden utast és kézipoggyászukat át 
kell vizsgálni, mielőtt belépnek a repülőtér szigorított védelmi területére vagy egy légi jármű 

                                               
1 HL L 97., 2008.4.9., 72. o.
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fedélzetére, a 820/2008/EK1 rendeletben felsorolt tiltott tárgyak utasok általi bevitelének 
megakadályozása érdekében. 

A rendelet biztonsági szabályokat állapít meg a folyadékok légi járművek fedélzetén történő 
szállítására vonatkozóan. Minden folyadékot elkoboznak, kivéve akkor, ha legfeljebb 100 
milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vannak, és egyetlen, legfeljebb 1 liter űrtartalmú 
újrazárható, átlátszó műanyag zacskóban vannak elhelyezve. A folyadékokra vonatkozó 
korlátozásokat világszerte 60 állam alkalmazza. A tilalmat azt követően vezették be, hogy 
2006-ban fény derült egy terroristák által kitervelt merényletre, amely során folyékony 
robbanóanyaggal mértek volna csapást egy légi járműre.

Az uniós repülőterek harmadik országból érkező utasait, akik átszállnak egy másik, EU-ból 
induló járatra, biztonsági ellenőrzésnek vetik alá, amely kiterjed a folyadékok felderítésére és 
elkobzására is. 

A biztonsági intézkedésekből adódóan bonyolultabbá vált az utazás. Az Európai Bizottság a 
lehetőségekhez mérten törekszik a biztonsági követelmények egyszerűsítésére. A folyadékok 
tekintetében – amelyek továbbra is valós veszélyt jelentenek a repülésbiztonságra nézve – az 
Európai Bizottság javasolta a tilalmat és elkobzást érvényesítő jelenlegi politika fokozatos 
felváltását olyan technológiák bevezetésével, amelyek lehetővé teszik a folyadékok 
átvizsgálását és a veszélyes folyadékok azonosítását az európai repülőtereken. Az említett 
intézkedést az Európai Parlament és a Tanács jelenleg vizsgálja.

Az európai szabályozás továbbá azt is előirányozza, hogy a „biztonságos” harmadik országból 
érkező és az uniós repülőtereken átszálló utasok esetlegesen mentesüljenek a vámmentesen 
vásárolt folyadékok elkobzásának kötelezettsége alól2. 

A polgári légi közlekedés közös alapkövetelményeinek végrehajtása a tagállamok feladata, 
amelyek kidolgozzák saját nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjukat3, és egyben 
a tagállamok felelősek annak felügyeletéért is, hogy a repülőterek és egyéb kapcsolódó 
jogalanyok miként alkalmazzák a biztonsági intézkedéseket.

Következtetés

Az Európai Bizottság megérti a petíció benyújtójának álláspontját, valamint átérzi a 
repülőtereken tapasztalt kellemetlenségeket, és jelenleg is a folyadékokra alkalmazandó 
biztonsági intézkedések egyszerűsítésén dolgozik. 

                                               
1 HL L 221., 2008.8.19.
2 A 820/2008/EK rendelet 4. fejezete f) pontjának hatodik bekezdésével összhangban az Európai Bizottság 
megállapodásokról folytat tárgyalásokat harmadik országokkal – ez utóbbiak felkérésére –, annak érdekében, 
hogy egyenértékűséget teremtsen a vámmentesen vásárolt folyadékokra alkalmazandó biztonsági intézkedések 
között. Az egyenértékűség megteremtését követően megállapodások megkötésére kerül sor, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a szóban forgó harmadik országok repülőtereiről származó, vámmentesen vásárolt folyadékok, 
zselék és aeroszolok uniós folyadékoknak minősüljenek. Mindezidáig Horvátországgal és Szingapúrral jött létre 
ilyen jellegű megállapodás, Kanadát és az Egyesült Államokat illetően pedig jelenleg folynak az előkészületek. 
A közeljövőben Malajziával is létrejön egy megállapodás.  

3 A 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelet 10. cikkében foglaltak szerint, HL L 97., 2008.4.9., 72. o.
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A szóban forgó konkrét esetben a Bizottság azon a véleményen van, hogy az ellenőrzést 
végző személyzet az adott ország uniós jogszabályokra épülő nemzeti polgári légiközlekedés-
védelmi programja alapján kidolgozott utasításokat követte. Az EU előzetes bejelentés nélküli 
vizsgálatok útján folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzeti védelmi programok 
végrehajtását és a repülőtéri átvizsgálások megvalósításának módját. A közelmúltbeli 
németországi ellenőrzések nem tártak fel hiányosságokat. Következésképpen a Bizottság nem 
talál a hatalommal való esetleges visszaélésre vagy az uniós jogszabályok értelmében 
biztosított jogkörök túllépésére utaló jelet. 


