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Címzett: a Tanács
Előző dok. sz.: 8109/08 ENFOPOL 69
Tárgy: Az EU cselekvési terve a robbanóanyagok biztonságának fokozására

1. 2007. november 12-én benyújtották a Tanácsnak az Európai Parlament és a Tanács számára 

készült, a robbanóanyagok biztonságának fokozásáról szóló bizottsági közleményt (14959/07 

CATS 121, ENFOPOL 184, TRANS 357, MI 287, EEE 69). 

2. 2008. április 9-i ülésén a COREPER megerősítette a 36. cikk alapján létrehozott bizottság 

2008. április 2–3-i megállapodását a robbanóanyagok biztonságának fokozására irányuló 

cselekvési terv tervezetéről, és megállapodott arról, hogy továbbítja azt a Tanácsnak.

3. A Tanács felkérést kap a robbanóanyagok biztonságának fokozására irányuló cselekvési terv 

mellékletben foglalt tervezetének jóváhagyására.

______________________
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MELLÉKLET

Az EU cselekvési terve a robbanóanyagok biztonságának fokozására
Horizontális intézkedések

Szám Intézkedés Illetékes szerv Határidő Állapot/Megjegyzés

1. prioritás: A kellő időben történő hatékonyabb információcsere és a bevált gyakorlatok átadásának javítása

1.1.1 A robbanóanyagok korai előrejelzési rendszerének létrehozása

Ezt a rendszert az alábbiakkal kapcsolatos információk cseréjére 
használnák:

· közvetlenül fenyegető veszélyek,
· (bármilyen típusú) robbanóanyagok lopása,
· gyújtószerkezetek lopása,
· prekurzorok lopása (további megbeszélést igényel),
· gyanús ügyletek,
· új elkövetési módok feltárása.

A rendszer különösen a tagállami közbiztonsági hatóságok (nemzeti 
kapcsolattartó pontok), az Europol, valamint valamennyi operatív 
robbanóanyag-mentesítési egység számára lesz hozzáférhető.

tagállamok/Europol/Bizottság 2008 vége A szakértői csoport 39. és 40. 
ajánlása
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1.1.2 Az európai bomba-adatrendszer létrehozása

A rendszernek közös uniós eszközt kell biztosítania, amely uniós és 
tagállami szinten lehetővé teszi az engedéllyel rendelkező 
kormányszerveknek, hogy a robbanóeszközökkel kapcsolatos 
eseményekre vonatkozó információhoz a hét minden napján, a nap 24 
órájában hozzájuthassanak. Legalább a tagállamokban működő 
valamennyi operatív robbanóanyag-mentesítési egységnek – amelyek a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban ilyen státusszal rendelkeznek –
rendelkeznie kell az adatbázishoz való biztonságos hozzáféréssel. A 
tagállamok egyéb illetékes hatóságainak hozzáféréséről az adott tagállam 
nemzeti jogával összhangban kell dönteni.

A tagállamok illetékes egységeit és szerveit határozottan kötelezni kell az 
adatbázisban tárolandó, szükséges információk szolgáltatására.

Europol/tagállamok/Bizottság 2008 vége A szakértői csoport 35., 36. és 37. 
ajánlása

1.1.3 A robbanóanyag-biztonság valamennyi kérdésével foglalkozó 
rendezvény rendszeres (kétévenkénti) megrendezése

Ezeken a rendezvényeken/konferenciákon mind a köz-, mind a 
magánszektor szakemberei részt vennének.

Bizottság folyamatos, 
kétévenként

A szakértői csoport 50. ajánlása

1.1.4 Külső partnerekkel folytatott párbeszéd és a legjobb gyakorlatok 
cseréje

Ösztönözni kell a biztonsági normák növelését az EU területén kívül, 
különösen az európai szomszédságpolitika (ENP) keretébe tartozó 
országokban.

tagállamok/Bizottság folyamatos
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2. prioritás: A robbanóanyagokkal kapcsolatos kutatások fokozása

1.2.1 A kutatási eredmények összegzésének és a meghatározott illetékes 
hatóságok körében történő terjesztésének javítása uniós szinten és 
nemzeti szinten, a tagállamok között is, valamint konkrét kutatási 
területek meghatározása, mint például:

· rögtönzött robbanóeszközökhöz kapcsolódó prekurzorok,
· felderítési technikák, különféle problémák azonosítása,
· a rendszerek hiányosságai.

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 49. ajánlása

1.2.2 A rögtönzött robbanószerkezetekkel és tulajdonságaikkal 
kapcsolatos további kutatások

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 47. ajánlása

1.2.3 A robbanóanyagok és prekurzoraik felderítésével – ideértve 
adalékanyagok használatát is – kapcsolatos további kutatások

Mérlegelni kell mind a felderíthetőség, mind a nyomon követhetőség 
javítását.

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 47. ajánlása
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1.2.4 A hordozható robbanóanyag-vizsgálati készletekkel / felderítő 
eszközökkel kapcsolatos további kutatások (roncsolásmentes 
módszerek)

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 47. ajánlása

1.2.5 Olyan gátlószerek keresésére irányuló további kutatások, amelyeket 
a prekurzorokhoz vagy robbanóanyagokhoz hozzáadva 
megakadályozható, hogy azokat robbanószerkezetek készítésére 
használják fel 

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 48. ajánlása

1.2.6 Rögtönzött robbanószerkezetek tranzitcsomópontokon való 
felderítésével kapcsolatos további kutatások

Külön figyelmet kell szentelni a folyékony robbanóanyagok 
felderítésének.

tagállamok/Bizottság folyamatos

az elért 
eredményeket 
évente fel kell 
mérni

A szakértői csoport 31. ajánlása

1.2.7 Olyan műszaki megoldások keresésére irányuló további kutatások 
támogatása, amelyek segítségével a tagállami hatóságok a 
veszélyeztetett körzetekben a vezeték nélküli jelek vételét 
megzavarhatják

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 45. ajánlása
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Megelőző intézkedések

Szám Intézkedés Illetékes szerv Határidő Állapot/Megjegyzés

1. prioritás: A személyzet tudatosságának fokozása a prekurzorok tekintetében

2.1.1 A hatóságoknak biztonsági információkat kell nyújtaniuk a 
prekurzorok ellátási láncának teljes hosszában, a gyártóktól a 
kiskereskedőkön és az elsőként intézkedőkön (rendőrség, tűzoltó 
egységek, bombaosztagok) át az oktatási létesítményekig, az 
aggodalomra okot adó termékek iránti figyelem fokozása érdekében.

tagállamok folyamatos A szakértői csoport 1. ajánlása

2.1.2 Kampányokat kell tartani a prekurzorok ellátási láncának valamennyi 
résztvevője, azaz a prekurzorok előállítói, készítői, forgalmazói és 
kiskereskedői körében a személyzet veszéllyel kapcsolatos 
tudatosságának fokozására.

tagállamok folyamatos A szakértői csoport 3. ajánlása

2. prioritás: A piacon hozzáférhető robbanóanyag-prekurzorokra vonatkozó szabályozás javítása

2.2.1 Állandó szakértői bizottság létrehozása, amelynek feladata az lesz, hogy 
a piacon hozzáférhető robbanóanyag-prekurzorok szabályozásával 
kapcsolatos intézkedéseket mérlegeljen és ajánlásokat készítsen, 
figyelembe véve ezek költség–haszon hatásait

Az állandó szakértői bizottság feladatai közé tartozna többek között az, hogy 
– amennyiben ez lehetséges – minden egyes anyagra vonatkozóan azonosítsa 
a prekurzorokhoz kapcsolódó kockázatokat például a hidrogén-peroxid, a 
nitrometán, a klorátok vagy más, az illetékes szolgálatok által 
terrortámadások elkövetésében esetleg felhasználhatónak minősített anyagok 
tekintetében, továbbá az, hogy megfelelő intézkedéseket javasoljon a 
Bizottságnak. A szakértői bizottságnak a következő kérdéseket kellene 
mérlegelnie és/vagy figyelemmel kísérnie:

· Kutatások alapján megfelelő adalékanyagok kifejlesztése és –
amennyiben az technikailag lehetséges – ezen adalékanyagok 
prekurzorokhoz való hozzáadásának ösztönzése annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen ez utóbbiak robbanószerekben történő felhasználása.

· A robbanóanyagok gyártásához szükséges prekurzor-mennyiségek 
meghatározása alapján a koncentrációra vonatkozó korlátozások 
megállapítása bizonyos prekurzorok végfelhasználónak történő 
értékesítése esetén.

Bizottság/tagállamok 2007 végétől 
kezdődően

folyamatos

A szakértői csoport 4. ajánlása
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· A tömény erős savak forgalmazásának teljes tilalma az EU 
fogyasztói piacain (nem szakmai piacain), amennyiben azonos 
felhasználású helyettesítő szer alkalmazása technikailag lehetséges, 
különös tekintettel a kénsavra, a sósavra és a salétromsavra.

· Önkéntes piacfelügyeleti rendszer bevezetésének 
megvalósíthatósága az ammónium-nitrát műtrágyák ellenőrzésére, 
valamint a magas nitrogéntartalmú műtrágyák lakossági 
értékesítésére vonatkozó lehetséges korlátozások vizsgálata.

· A tiszta nitrometán hozzáférhetőségének korlátozása a lakossági 
fogyasztók körében. Az ipari fogyasztók egy megfelelő fogyasztói 
minősítő rendszeren keresztül juthatnának hozzá ezen anyaghoz.

· A lakossági fogyasztók nem flegmatizált nátrium-kloráthoz 
(gyomirtószer) való hozzáférésének korlátozása.

· A bizonyos prekurzorok kiskorúak részére történő értékesítésére 
vonatkozó teljes tilalom bevezetése végrehajthatóságának és 
hozzáadott értékének meghatározása.

A szakértői bizottságnak munkája során figyelembe kell vennie a 
robbanóanyag-biztonsági szakértői csoport jelentésében javasolt 
részletes intézkedéseket.

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a már létező intézkedések 
megkettőzése és a jogszerűen működő vállalkozások terheinek 
szükségtelen növelése, figyelembe kell venni a hasonlóan érzékeny 
termékekre vonatkozó, már meglévő ellenőrzési intézkedéseket is. A 
kábítószer-prekurzorokra vonatkozó meglévő közösségi jogszabályok 
kiterjednek a robbanóanyagok, például az aceton, a sósav és a kénsav 
kereskedelmére is. Ezek a jogszabályok hatékony ellenőrzést 
biztosítanak, és új mechanizmusok ajánlása előtt figyelembe kell venni 
azokat. Ahhoz, hogy az ellenőrzések hatékonyak legyenek, azoknak a 
behozatalra, kivitelre, átszállításra és a Közösségen belüli mozgásokra is 
vonatkozniuk kell.

2.2.2 A prekurzorok adott mennyiség és/vagy koncentráció fölötti 
értékesítése esetén a vevő személyazonosságának rögzítésére szolgáló 
rendszer bevezetése. Az adatokat kérésre hozzáférhetővé kellene 
tenni a bűnüldöző szervek számára, vagy gyanús ügyletek esetén a 
nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezésére kellene bocsátani.
Valamennyi vonatkozó adatvédelmi szabályt alkalmazni kell.

Az adott mennyiséget és/vagy koncentrációt az állandó szakértői 
bizottság munkájára alapozva határoznák meg.

Bizottság/tagállamok 2008-tól kezdődően

A konkrét rendszer 
létrehozásának 
szükségességét 2008 
végéig fel kell mérni

A szakértői csoport 7. ajánlása
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2.2.3 A már meglévő intézkedéseket figyelembe véve egy megfelelő 
kódexben kellene meghatározni a robbanóanyag-prekurzorok 
biztonságos tárolására vonatkozó európai 
minimumkövetelményeket és ipari iránymutatásokat.

Ezek nem állhatnának ellentétben más szabályokkal.

Bizottság/tagállamok 2008 vége A szakértői csoport 8. ajánlása

3. prioritás: A prekurzorokkal kapcsolatos ügyletek ellenőrzésének javítása

2.3.1 A gyanús ügyletek jelentésére szolgáló rendszer létrehozása

Egyszerű eszközöknek kellene rendelkezésre állniuk ahhoz, hogy az 
ellátási lánc bármely szereplője értesíthesse az érintett nemzeti 
hatóságot, amennyiben olyan ügyletet vagy lopást észlel, amelyet 
gyanúja szerint illegális robbanóeszköz-készítés szándékával hajtottak 
végre.

Mérlegelni lehetne egy kötelező rendszer létrehozását, amelyben az 
érintett nemzeti hatóságot értesíteni kellene minden olyan ügyletről, 
amely a gyanúsnak tekinthető termékek jegyzékén szereplő terméket 
foglal magában. A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó közösségi kódex 
mintájára az ipar és a kiskereskedők részére ki kell dolgozni egy 
„magatartási kódexet”, amely azonosítja a gyanúra okot adó 
viselkedésformákat. Emellett létre kellene hozni a kapcsolattartó 
pontoknak az e területtel kapcsolatos információk cseréjére szolgáló 
hálózatát.

tagállamok/Bizottság 2008-tól kezdődően

A konkrét rendszer 
létrehozásának 
szükségességét 2008 
végéig fel kell mérni

A szakértői csoport 2., 5. és 6. ajánlása

2.3.2 A már meglévő intézkedéseket és az uniós 
minimumkövetelményeket figyelembe véve annak felmérése, hogy 
milyen előnyökkel járna a kiskereskedelmi szektorban hozzáférhető 
valamennyi prekurzorra kiterjedő rendszer megvalósítása, 
amelyben minden csomagolást egy kóddal látnának el, feltüntetve, 
hogy az anyag vásárlása nyilvántartás alá eshet.

Mérlegelni lehetne egy európai jelölés bevezetésének lehetőségét, amely 
azt jelezné, hogy a kiskereskedelmi forgalomba kerülő termék 
nyilvántartás alá esik.

tagállamok/Bizottság 2008 A szakértői csoport 9. ajánlása
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4. prioritás: A piacon hozzáférhető robbanóanyagok és a pirotechnikai termékek ellenőrzésének javítása

2.4.1 Annak biztosítása, hogy minden tagállam rendelkezzen a 
robbanóanyagok gyártását, tárolását, értékesítését, felhasználását és 
birtoklását – a magánszemélyek vonatkozásában is – engedélyező és 
szabályozó hivatalos rendszerrel

Ezt a rendszert alkalmazni kell a vállalatokra és a nem kereskedelmi 
tevékenységekre is.

tagállamok 2009 A szakértői csoport 21. ajánlása

2.4.2 A robbanóanyagok azonosításának és nyomon követésének 
biztosítása a polgári felhasználásra szolgáló robbanóanyagok 
azonosításáról és nyomon követéséről szóló bizottsági 
irányelvtervezetben (nyomon követhetőségi irányelv) javasolt 
rendszer alapján

Bizottság/tagállamok 2007 vége A szakértői csoport 22. ajánlása

2.4.3 A nagy mennyiségű pirotechnikai termékek engedélyezésére és 
kezelésére vonatkozó uniós követelmények harmonizálása

Tanulmányt kell készíteni a pirotechnikai termékek terrorizmus 
céljára történő felhasználásának lehetőségeiről. Ezt követően 
eldönthető, hogy a pirotechnikai anyagok robbanóanyagként való 
felhasználásának kockázatai tekintetében „puha” szabályozás vagy 
teljes harmonizáció szükséges.

A nagy mennyiségű pirotechnikai termékek kezelésére vonatkozó 
engedélyezési rendszerekkel kapcsolatos harmonizált megközelítés 
hiánya azt jelenti, hogy – amennyiben a tárolásra és a szállításra 
vonatkozó követelményeket betartják – ilyen anyagok kezelése 
szabályozási felügyelet nélkül lehetséges. Ezt a biztonsági hiányosságot 
meg kell szüntetni.

Bizottság/tagállamok 2009 vége A szakértői csoport 43. ajánlása

5. prioritás: A robbanóanyagot kezelő létesítmények biztonságának növelése

2.5.1 Hatékony biztonsági tervek/biztonságirányítási rendszerek 
bevezetése valamennyi robbanóanyagot kezelő (előállító, tároló, 
forgalmazó és felhasználó) létesítményben

Biztosítani kell, hogy az állandó tárolási létesítményekben a hozzáférés 
korlátozására és felderítésére vonatkozó szükséges rendelkezések szintjei 
kockázatarányosak és egységes osztályozási rendszernek megfelelőek 
legyenek.

tagállamok vita indítása 2008-
ban

folyamatos

A szakértői csoport 12. és 14. ajánlása
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2.5.2 Az illetékes nemzeti hatóságok arra vonatkozó kötelezettségének 
bevezetése, hogy a robbanóanyag-előállítókat és -forgalmazókat 
folyamatosan tájékoztassák a regionális fenyegetésekről

Az aktuális fenyegetettségi szinthez igazított reagálási terveket kell 
kidolgozni.

tagállamok folyamatos A szakértői csoport 13. ajánlása

2.5.3 Az ömlesztett robbanóanyagok előállításához használt 
nyersanyagokkal és a késztermékekkel rendszeresen el kell számolni, és 
a nyilvántartásokat a nemzeti hatóságok által jóváhagyott formában 
egyeztetni kell. 

Ez valamennyi ömlesztett robbanóanyagot előállító létesítményre érvényes.
Az elszámolások közötti időszakok ne legyenek túl hosszúak, hogy a 
hiányra, lopásra és ellentmondásokra a lehető leghamarabb fény derüljön.

tagállamok 2009 A szakértői csoport 20. ajánlása
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2.5.4 A mobil robbanóanyag-gyártó egységek (Mobile Explosive 
Manufacturing Units, a továbbiakban: MEMU-k) biztonságának 
növelése. A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai 
megállapodás (ADR) 2009 végéig történő módosítása 

A következő konkrét intézkedéseket kell végrehajtani:

· A MEMU-k által előállított robbanóanyagok mennyiségét legalább két, 
egymástól független rendszerben kell rögzíteni. Ezek közül legalább az 
egyiknek a járműre rögzítettnek kell lennie.

· Az illetéktelen használat megelőzése érdekében minden MEMU-t 
elektronikus zárszerkezettel kell ellátni.

· A használaton kívüli, rakományt tartalmazó MEMU-kat őrzött helyen 
kell tárolni.

· A biztonsági intézkedésekhez kapcsolódó adatok megőrzésére 
vonatkozó határidőket kell megállapítani.

Bizottság/tagállamok 2009 vége A szakértői csoport 15., 16. és 17. 
ajánlása

6. prioritás: A személyzet biztonsági átvilágításának fokozása

2.6.1 A robbanóanyagok előállítása, tárolása, forgalmazása és felhasználása 
terén foglalkoztatott, a robbanóanyagokkal kapcsolatos képzésen részt 
venni kívánó, valamint a robbanóanyagokhoz való hozzáféréssel 
rendelkező minden személyt át kell világítani (az érintett nemzeti 
hatóságok által az alkalmazandó nemzeti szabályok értelmében 
elvégzett külső ellenőrzések), és a robbanóanyagokhoz való 
hozzáférésre feljogosító formális engedéllyel kell ellátni.

tagállamok folyamatos A szakértői csoport 11. ajánlása
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7. prioritás: A robbanóanyag-szállítás biztonságának javítása

2.7.1 Valamennyi robbanóanyag-szállításra szolgáló EX/II és EX/III jármű 
esetében egyes biztonságnövelő műszaki megoldások alkalmazása. A 
veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai 
megállapodás (ADR) 2009 végéig történő módosítása 

Az említett biztonsági megoldások közé tartoznak az alábbiak:

1) 24 órás távmegfigyelési rendszer (például GPS-alapú rendszer), 
amelyet megfelelő erőforrásokkal ellátott megfigyelőállomásról 
felügyelnek. A rendszereket megrongálás elleni, valamint a járművek 
nyomon követhetőségének megakadályozását szolgáló védelemmel 
kell ellátni. A megfigyelőrendszereknek (a megfigyelőállomást is 
beleértve) – amennyiben ez technikailag lehetséges – megbízhatóan 
lehetővé kell tenniük az alábbiakat:
· a jármű helyének azonosítása,
· riasztás aktiválása, amennyiben a jármű meghatározott időben 

elmozdul a meghatározott helyről,
· riasztás aktiválása, amennyiben meghatározott egységeket 

meghatározott időben és/vagy nem engedélyezett helyen kinyitnak,
· kényszer- és/vagy pánikriasztási lehetőség;

2) távvezérelt indításgátlási lehetőség, amennyiben az biztonságos és 
alkalmazható, a bécsi egyezményre is figyelemmel;

3) lopásgátló rendszer;
4) megfelelően biztonságos robbanóanyag-tároló egységek;

Bizottság/tagállamok 2009 A szakértői csoport 18. ajánlása

5) kommunikációs eszköz;
6) a jármű tetejére rögzített, megfelelő méretű és megjelenésű elismert 

jelzés.

A biztonsági intézkedésekhez kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozóan 
határidőket kell megállapítani.
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2.7.2 Vita indítása a „deszenzibilizált robbanóanyagok” besorolása 
felülvizsgálatának szükségességéről

Ennek célja, hogy az ilyen anyagok továbbra is a jövőbeli szállítási 
szabályozás (az ENSZ-alapú egyetemes harmonizált rendszer – GHS-
rendszer) hatálya alá tartozzanak.

Bizottság/tagállamok azonnal

2007 vége

A szakértői csoport 19. ajánlása

2.7.3 Az új intézkedések végrehajtására vonatkozó döntést megelőzően el 
kell végezni a már meglévő biztonsági intézkedések elemzését.

8. prioritás: A robbanóanyagok illegális előállítására vonatkozóan fellelhető információk mennyiségi és minőségi csökkentése

2.8.1 A bombakészítéssel kapcsolatos információk interneten való tiltott 
terjesztésének korlátozása a sajtószabadság, a szólásszabadság és a 
tájékoztatás szabadságának teljes tiszteletben tartása mellett

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 41. ajánlása

2.8.2 A bombakészítéssel kapcsolatos tapasztalatok interneten való 
terjesztésére vonatkozó büntetőjogi szankciók közelítésének 
megfontolása a terrorizmus elleni küzdelemről szóló tanácsi 
kerethatározat módosításainak megfelelően (amelyeket a terrorizmus 
elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról 
szóló tanácsi kerethatározat tartalmaz).

tagállamok/Bizottság 2008 vége A szakértői csoport 41. ajánlása
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Felderítő intézkedések

Szám Intézkedés Illetékes szerv Határidő Állapot/Megjegyzés

1. prioritás: Forgatókönyv alapú megközelítés kidolgozása a felderítési munka fő feladatainak azonosítására

3.1.1 Munkacsoport létrehozása, amelynek feladata a felderítéssel 
kapcsolatos forgatókönyvek kidolgozása és megvitatása, majd a 
forgatókönyvekre vonatkozó felderítéstechnikai követelmények 
azonosítása lesz, figyelembe véve a más fórumokon folyó munkát is

A munkacsoport a tagállamok és a Bizottság képviselőiből állna.

Bizottság/tagállamok A lehető leghamarabb A szakértői csoport 23. ajánlása

3.1.2 A munkacsoport által kidolgozott forgatókönyvek mindegyikére 
vonatkozóan a robbanóanyagok felderítése tekintetében kívánatos, 
illetve a jelenleg lehetséges feltételeket tartalmazó mátrix készítése

A prekurzorokkal foglalkozó állandó szakértői bizottság meg fogja 
vizsgálni, hogy meghatározhatók-e olyan prekurzorok, amelyekkel a 
fenti mátrix kiegészíthető.

Bizottság/tagállamok folyamatos A szakértői csoport 24. ajánlása

2. prioritás: A felderítési minimumkövetelmények kidolgozása

3.2.1 A megfelelő forgatókönyveken és fenyegetésértékelésen alapuló közös 
felderítési minimumkövetelmények kidolgozásának mérlegelése

Ezeket a követelményeket a technológia fejlődésével összhangban frissíteni 
kell.

tagállamok/Bizottság folyamatos A szakértői csoport 25. ajánlása
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3. prioritás: Az információcsere fejlesztése

3.3.1 Annak biztosítása, hogy a biztonsági személyzet tagjai (különösen a 
repülőtereken) rendszeresen megkapják a munkájuk ellátásához 
szükséges naprakész tájékoztatást az aktuális terrorista 
tevékenységekről

A repülőtéri biztonság tekintetében ez kiegészítené a polgári légiközlekedés 
biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló 2320/2002/EK 
rendelet mellékletének 12.2 pontjában foglalt, a biztonsági személyzet 
képzésére vonatkozó kötelezettséget.

tagállamok folyamatos A szakértői csoport 42. ajánlása

3.3.2 A felderítési eszközök gyártóinak a képzési adatokhoz és más 
információkhoz/visszajelzésekhez való hozzájutásával kapcsolatos 
helyzet felmérése és – amennyiben szükséges – javítása. Az említett 
információk cseréjére szolgáló mechanizmust kell életbe léptetni, 
figyelembe véve az információcsere már meglévő eszközeit.

Bizottság/tagállamok 2009 vége A szakértői csoport 30. ajánlása

3.3.3 Az Európai Unióban előállított robbanóanyagok jellemzőit tartalmazó 
adatbázis létrehozása 

Az adatbázis a robbanóanyagok azon jellemzőire összpontosítana, amelyek 
a kriminalisztikai és felderítési szakértők számára szükségesek. Az 
adatbázishoz kizárólag a szükséges ismeret elve alapján biztosítanának 
hozzáférést.

Bizottság/tagállamok 2010 vége A szakértői csoport 32. ajánlása

3.3.4 Felderítéssel kapcsolatos kézikönyv kidolgozása kezelők 
(végfelhasználók) számára

A kézikönyvet megfelelő szintű minősítéssel kell ellátni.

Bizottság/tagállamok 2009 második fele A szakértői csoport 33. ajánlása

3.3.5 Robbanóanyag-felderítési szakértők hálózatának létrehozása, a 
különböző szervek által már jelenleg is végzett munka 
figyelembevételével

Bizottság/tagállamok 2008 vége A szakértői csoport 34. ajánlása
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4. prioritás: Az egész Európai Unióra kiterjedő tanúsítási, vizsgálati és kísérleti rendszer kidolgozása a robbanóanyag-felderítés vonatkozásában

3.4.1 Az egész Európai Unióra kiterjedő, a robbanóanyag-felderítési 
megoldásokra vonatkozó tanúsítási rendszer létrehozása, és a rendszer 
EU-n kívülre való kiterjesztése lehetőségeinek vizsgálata (pl. 
együttműködés az ISO-val és a CASCO-val)

Bizottság/tagállamok 2009 vége A szakértői csoport 26. ajánlása

3.4.2 Az egész Európai Unióra kiterjedő, a robbanóanyag-felderítési 
megoldásokra vonatkozó vizsgálati rendszer létrehozása a különböző 
szervek által már jelenleg is végzett munka figyelembevételével

Bizottság/tagállamok 2009 vége A szakértői csoport 27. ajánlása

A rendszer keretében az érintett hatóságok és intézmények kicserélhetnék 
vizsgálati eredményeiket.

A felderítési munkacsoport mérlegelni fogja a vizsgálati intézkedések 
összehangolásának lehetőségét.

3.4.3 Az egész Európai Unióra kiterjedő, a robbanóanyag-felderítési 
megoldásokra vonatkozó kísérleti rendszer létrehozása

A rendszernek, amelyet uniós program támogatna, lehetővé kellene tennie, 
hogy valósághű körülmények között, azonos vagy nagyon hasonló 
forgatókönyvek alkalmazásával végezzenek teljesítménypróbákat.

A felderítési munkacsoport meg fogja vizsgálni a kísérleti intézkedések 
összehangolásának lehetőségét.

Bizottság/tagállamok 2009 vége A szakértői csoport 28. ajánlása

3.4.4 A tanúsítási, vizsgálati és kísérleti eljárásokra vonatkozó egységesített 
eljárások és folyamatok kidolgozása szükségességének felmérése, és 
ezek EU-n kívülre való kiterjesztése lehetőségeinek vizsgálata (pl. 
együttműködés az ISO-val és a CASCO-val)

Bizottság/tagállamok 2008 vége A szakértői csoport 29. ajánlása
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5. prioritás: A felderítési technológiák jobb kihasználása a különleges helyszíneken

3.5.1 A felderítési technológiák használatának javítása repülőtereken, és más 
közlekedési és egyéb nyilvános létesítményekben

Támogatni kell az e téren történő további fejlesztéseket. A helyzetet 
folyamatosan értékelni, és szükség esetén aktualizálni kell.

Bizottság/tagállamok folyamatos A szakértői csoport 31. ajánlása

Készültségi és reagálási intézkedések

Szám Intézkedés Illetékes szerv Határidő Állapot/Megjegyzés

1. prioritás: A tagállamok illetékes hatóságai között az információ és a bevált gyakorlatok cseréjének javítása

4.1.1 A robbanóanyag-mentesítési (EOD) egységek európai hálózatának 
létrehozása

A rendszernek elő kell segítenie az információmegosztást és a 
bizalomépítést. Hozzá kell járulnia a legjobb gyakorlatok azonosításához és 
a közös képzési gyakorlatok megszervezéséhez, valamint ahhoz, hogy az 
EOD-egységek rendszeres tájékoztatást kapjanak az ágazati jelentőségű 
legújabb fejleményekről.

A hálózatnak hozzáférhetőnek kell lennie valamennyi (rendőrségi, 
kormányzati és katonai) EOD-egység számára, amely a tagállamokban 
robbanóanyagokkal foglalkozik.

Mérlegelni kell annak lehetőségét, hogy a hálózat létrehozásához uniós 
finanszírozást használjanak fel.

tagállamok/Europol/Bizottság 2008 vége A szakértői csoport 38. ajánlása

4.1.2 Nyomozati helyszíneken talált nagy mennyiségű vegyi anyag 
kezelésével kapcsolatos információcsere és segítségnyújtás

Az információcsere segítené az EOD-szakembereket, és az EOD-hálózaton 
keresztül valósulhatna meg.

tagállamok folyamatos A szakértői csoport 47. ajánlása
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2. prioritás: Veszélyértékelések kidolgozása

4.2.1 Kifejezetten a robbanóanyagokra vonatkozó veszélyértékelések 
kidolgozásának mérlegelése

tagállamok/Europol/Tanács folyamatos A szakértői csoport jelentésének 4.10. 

pontja

3. prioritás: Konkrét készültségi és reagálási intézkedések kidolgozása a robbanóanyag-használathoz kapcsolódó terrorfenyegetésekre vonatkozóan

4.3.1 Annak lehetővé tétele az érintett bűnüldöző hatóságok számára, hogy 
terrortámadás veszélye esetén a mobilszolgáltatókkal a szolgáltatást 
megszakíttathassák

Olyan helyzetekben, amikor alapos okkal feltételezhető, hogy 
detonátorként mobiltelefonokat készülnek használni, lehetővé kell tenni az 
illetékes bűnüldöző hatóságok számára, hogy a mobilszolgáltatókkal az 
adott körzetben a szolgáltatást megszakíttathassák.

A tagállamoknak az EOD-egységek hálózatán keresztül meg kell osztaniuk 
egymással az e területre vonatkozó tapasztalatokat, készségeket és legjobb 
gyakorlatokat.

tagállamok/(Bizottság) folyamatos A szakértői csoport 44. és 46. ajánlása

____________________


