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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy németországi légi transzfer biztonsági ellenőrzése miatt emel 
panaszt. A petíció benyújtója Dubrovnikból érkezett, ahol az európai normáknak megfelelően 
átesett az ellenőrzésen, és egy belföldi járattal folytatta útját Kölnből Friedrichshafenbe. Ez 
utóbbi repülőút előtt újabb ellenőrzés következett, amelynek során lefoglaltak tőle egy palack 
italt, amit Dubrovnikban adómentesen vásárolt. A petíció benyújtója nehezményezi, hogy 
kétszer ellenőrizték, miközben nem hagyta el a biztosított területet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. november 3.

A 300/2008/EK rendelet és a végrehajtási jogszabályok értelmében annak érdekében, hogy 
tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni a szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű 
fedélzetére, minden utast és kézipoggyászát át kell vizsgálni. Ez az EU-n kívülről érkező és 
uniós repülőtéren átszálló utasokra, valamint az uniós repülőterekről induló utasokra egyaránt 
vonatkozik. Miután az első uniós repülőtéren sor került az átvizsgálásra, a tranzitutasok egyik 
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kategóriáját sem kell újra átvizsgálni a következő uniós repülőtéren. 
A kézipoggyászban szállított folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó hatályos uniós 
jogrendszer úgy rendelkezik, hogy a 100 ml űrtartalmat meghaladó folyadékok, aeroszolok és 
gélek csupán abban az esetben vihetők a repülőterek szigorított védelmi területeire vagy a légi 
járművek fedélzetére, ha biztonsági vizsgálaton estek át vagy kivétel hatálya alá tartoznak. A 
185/2010/EK rendelet 4.1.3.4. pontja előírja, hogy az alábbi esetek élveznek mentességet az 
átvizsgálás alól: 
a) a különálló tartályokban tárolt, legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú folyadékok, aeroszolok 
és gélek; 
b) az utazás ideje alatt (egészségügyi célból, bébiételként) felhasználni kívánt folyadékok, 
aeroszolok és gélek; 
c) uniós vámmentes folyadékok, aeroszolok és gélek biztonságos, egyszer lezárható zacskóba 
csomagolva, amelyben kétséget kizáróan fel van tüntetve a vásárlás helyeként egy uniós 
repülőtér vagy egy uniós légi jármű, a vásárlás időpontjaként pedig az aznapi dátum; valamint 

d) vámmentes folyadékok, aeroszolok és gélek biztonságos, egyszer lezárható zacskóba 
csomagolva, amelyben kétséget kizáróan fel van tüntetve a közelmúltbeli vásárlás helyeként 
azon harmadik országok repülőtereinek egyike, amelyek az uniós jogszabályokban az EU-hoz 
hasonló, megfelelő biztonsági előírásokkal rendelkező repülőtérként szerepelnek. 

Horvátország dubrovniki repülőtere a fenti d) pontban ismertetett mentesség hatálya alá 
tartozik. A petícióban közölt információk alapján azonban úgy tűnik, hogy a csomagolásra 
vonatkozó feltétel nem teljesült, mivel a jelek szerint a szeszes italt nem egy biztonságos, 
egyszer lezárható zacskóban helyezték el egy minden kétséget kizáró vásárlási igazolással, 
amelynek tartalmaznia kell a vásárlás helyét és napját is. 
Kölnben az utast az európai jogszabályoknak megfelelően vizsgálták át, és mivel az ital 
csomagolása nem felelt meg az előírásoknak, az átvizsgálást végző személy csakugyan nem 
engedélyezhette, hogy a szeszes italt a repülőtér szigorított védelmi területére vagy a légi 
jármű fedélzetére vigyék. 

Következtetés

A közölt tényállás alapján a Bizottságnak nincs oka azt feltételezni, hogy a kölni repülőtér 
biztonsági személyzete nem az alkalmazandó uniós jogszabályoknak megfelelően hajtotta 
végre a repülésbiztonsági intézkedéseket.


