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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy az európai repülőtereken tevékenykedő magán 
biztonsági cégek a kézipoggyászok ellenőrzése tekintetében nyilvánvalóan teljesen szabadon 
dönthetnek arról, hogy mit foglalnak le. Többek között megemlíti azt az esetet, amikor a 
biztonsági személyzet lefoglalta kézipoggyászának egy részét (hegymászó felszerelését), 
pedig az nem tartalmazott folyékony anyagot, és fegyverként való használatra sem volt 
alkalmas. A petíció benyújtója azt állítja, hogy más repülőtereken ugyanezzel a felszereléssel 
gond nélkül átengedték az ellenőrzéseken. Szerinte a légitársaságok azt állítják, hogy nem 
felelősek a történtekért, és panasz esetén a biztonsági cégekre mutatnak. Ez utóbbiak azonban 
nem reagáltak a petíció benyújtójának írásbeli panaszaira. A lefoglalt tárgyakat a petíció 
benyújtója szerint megsemmisítették. Beszámol továbbá arról, hogy a német rendőrség 
közölte vele, hogy az illetékes hatóságok egyáltalán nem ellenőrzik a magán biztonsági 
cégeket, és az egyes biztonsági személyek az adott helyzetben döntik el, hogy mit foglalnak 
le.        

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. április 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.
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Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges 
intézkedések meghatározásáról szóló, 2008. augusztus 8-i 820/2008/EK bizottsági rendelet1, 
amely az említett időpontban érvényes volt, tartalmazta azon tiltott tárgyak listáját, amelyeket 
az utasok nem vihettek magukkal a szigorított védelmi területre és a repülőgépek fedélzetére.
A petíció benyújtója által megnevezett tételek a jelek szerint nem sorolhatóak egyértelműen a 
4.1.1 1(b) pontban említett kategóriákba.

E rendelet szerint azonban, hacsak nem kapott kifejezett mentességet, a megfelelő hatóságnak 
volt bizonyos mérlegelési jogköre, amely alapján eldönthette, hogy a felsoroltakon kívül mely 
cikkek szállítását tiltja még meg.  Az utazóközönséget értesíteni kellett az EU által tiltott 
cikkek listájáról, valamint a nemzeti illetékes hatóságok által tiltott egyéb cikkekéről, 
valamint a nemzeti jog szerint mentességet élvező cikkekről.

Ezenfelül a biztonsági személyzetnek módjában állt megtagadni a szigorított védelmi területre 
és a repülőgép fedélzetére való belépést bármely utastól, aki általuk aggályosnak tartott 
tárgyat birtokolt. Ebből kifolyólag az átvizsgálást végző egyes biztonsági személyeknek 
mérlegelési hatáskörük volt annak eldöntésére, hogy megengedjék-e mindazon cikkek 
szigorított védelmi területre vagy repülőgép fedélzetére történő bevitelét, amelyeket 
potenciálisan veszélyesnek ítéltek.

Hasonlóképpen, ami a lefoglalt cikkek esetleges visszaszolgáltatását illeti, az erre vonatkozó 
döntés is az illetékes hatóságok felelősségi körébe tartozott.

2010. április 29-én a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához 
szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EK 
bizottsági rendelet lépett a 820/2008/EK bizottsági rendelet helyébe2. Ez az új rendelet már a 
tiltott cikkek felülvizsgált, rövidített listáját tartalmazza, és korlátozza az illetékes hatóságok 
és a biztonsági személyzet annak eldöntésére vonatkozó mérlegelési hatáskörét, hogy 
engedélyezik-e olyan cikkek szállítását, amelyek nem szerepelnek a tiltott cikkek listáján.

Következtetés

Az adott időpontban érvényes európai jogszabályok és a petíció benyújtója által közölt 
információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy a lefoglalt tárgyak a jelek szerint nem 
szerepeltek a 820/2008/EK biztossági rendelet mellékletében előírt tiltott cikkek uniós 
listáján, és ezért a nemzeti hatóságok felelősségi körébe tartozott azt eldönteni, hogy azokat 
olyan, potenciálisan veszélyes cikkeknek ítélik-e, amelyek nem engedhetők a szigorított 
védelmi területre vagy a repülőgép fedélzetére.

                                               
1 HL L 221., 2008.08.19., lásd a melléklet 4.1.1. pontját.
2 HL L 55., 2010.3.5.


