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petíció egy állítólagosan megkülönböztető jellegű repülőtéri ellenőrzésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az egyes utasok által viselt ruházat alapján történő 
hátrányos megkülönböztetéssel járó repülőtéri ellenőrzés tanúja volt, mivel a biztonsági 
ellenőrzést végző felelős tisztviselők – egy bizonyos vallási felekezethez való tartozást mutató 
külső jegyek alapján – eltérő, általában felületesebb ellenőrzést hajtottak végre. A petíció 
benyújtója, aki nem jelöli meg az eset konkrét helyszínét, úgy véli, hogy ez az eljárás a 
közösségi joggal összeegyeztethetetlen hátrányos megkülönböztetést jelent. Tudni szeretné, 
hogy e tekintetben melyek az alkalmazandó jogszabályok.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A repülőtereken végrehajtott légiközlekedés-biztonsági ellenőrzések célja annak megelőzése, 
hogy az utasok tiltott tárgyakat vigyenek be a repülőtér szigorított védelmi területére és a 
repülőgép fedélzetére. 

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelet1 egyik 
                                               
1 HL L 97/72., 2008.4.9.
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célja a légi közlekedés védelmét szolgáló közös szabályok és közös alapkövetelmények 
megállapítása. 

A tagállamok a közös alapkövetelményeknél szigorúbb intézkedéseket is alkalmazhatnak. 
Ilyen esetben kockázatfelmérés alapján és a közösségi jogszabályoknak megfelelően járnak el. 
A szigorúbb intézkedéseknek mindig a tárgykörhöz kapcsolódónak, objektívnek, 
megkülönböztetéstől mentesnek és a tárgyukat képező kockázattal arányosnak kell lenniük. A 
tagállamok egyes, leginkább repülőterekhez vagy a légi forgalom korlátozásával járó 
helyzetekhez kapcsolódó esetekben alternatív biztonsági intézkedéseket fogadhatnak el, 
amelyek a helyi kockázatértékelés alapján megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

Az alkalmazandó légiközlekedés-biztonsági szabályok egyike sem teszi lehetővé az utasok 
közötti, biztonsági megfontolásokkal nem indokolható szisztematikus különbségtételt.

A Bizottság felhívja a petíció benyújtójának figyelmét arra, hogy jelenleg két tagállamban 
próbaüzem van folyamatban1 annak vizsgálata céljából, hogy fenntartható-e a megfelelő 
szintű biztonság a bizonyos fejfedőket viselő utasok kényelmének biztosítása mellett. 
Amennyiben ezek a próbaüzemek sikeresnek bizonyulnak, új módszerek fognak 
rendelkezésre állni az olyan fejfedők átvizsgálásához, amelyek nem vehetők le könnyen a 
biztonsági ellenőrző pontokon.

Következtetés

A Bizottság felkéri a petíció benyújtóját, hogy az uniós repülőtereken tapasztalt 
megkülönböztető jellegű biztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos konkrét példákat ossza meg a 
légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények végrehajtásának ellenőrzéséért, 
illetve a biztonsági eljárások megkülönböztetésmentességéért és objektív voltáért felelős 
megfelelő tagállami hatósággal.

                                               

1 A 185/2011/EU bizottsági rendelet mellékletének 12.8. pontja értelmében a rendeletben megállapítottaktól 
eltérő új technológiákon alapuló átvizsgálási módszert a tagállam bizonyos feltételek mellett engedélyezhet 
(„próbaüzem”). A 12.8. pont célja annak lehetővé tétele, hogy új technológiákat és eljárásokat próbáljanak ki 
annak érdekében, hogy amennyiben sikeresnek bizonyulnak, felvegyék őket az uniós jogszabályokba. 


