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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0992/2005, του Willi Roerig, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής επιχείρησης της γερμανικής Lufthansa ΑΕ, σχετικά με διατάξεις ασφάλειας 
της ΕΕ για τα αεροπορικά ταξίδια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι μέλος της επιτροπής επιχείρησης της γερμανικής Lufthansa. Αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1138/2004 της Επιτροπής για την καθιέρωση κοινού ορισμού των 
ζωτικών τμημάτων των ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας των αερολιμένων. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι εν λόγω κανονισμοί είναι 
δυσανάλογες, εφόσον εμποδίζουν τους εργαζομένους στον κλάδο της αεροπορίας να 
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους χωρίς να αυξάνεται η ασφάλεια. Επί παραδείγματι, δεν 
είναι απαραίτητο να ελέγχονται οι εργαζόμενοι καθημερινά κατά την είσοδό τους στις 
περιοχές ασφαλείας των αερολιμένων. Καθώς η αξιοπιστία των εν λόγω εργαζομένων έχει εν 
πάση περιπτώσει ήδη ελεγχθεί διεξοδικά πριν από την απόκτηση άδειας εισόδου, οι 
περιστασιακοί έλεγχοι θα αρκούσαν. Ο αναφέρων θεωρεί, επίσης, ότι είναι περιττός ο 
αυστηρός διαχωρισμός των επιβατών που φτάνουν ή αναχωρούν. Η διάταξη αυτή σημαίνει 
ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές εργασίες μετατροπής στους αερολιμένες και θα οδηγήσει 
σε λειτουργικές καθυστερήσεις. Το κόστος θα μεταφερθεί μέσω των τελών αεροδρομίου στις 
αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα εν συνεχεία αυξημένη πίεση στους όρους εργασίας και 
αμοιβής των εργαζομένων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτό το κόστος το αναλαμβάνει το 
κράτος, οδηγώντας σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ. Ο αναφέρων καλεί, 
συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων 
των κανονισμών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαρτίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Βασικός στόχος της κοινοτικής πολιτικής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας είναι η 
παρεμπόδιση της εισόδου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων και της μεταφοράς εν δυνάμει 
όπλων («απαγορευμένων αντικειμένων») στις ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας των 
αερολιμένων και εντός των αεροσκαφών. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η ασφάλεια 
διασφαλίζεται καλύτερα μέσω διάφορων επιπέδων προστασίας, με αποτέλεσμα τα 
ενδεχόμενα κενά του ενός επιπέδου να καλύπτονται από την προστασία που παρέχει ένα άλλο 
επίπεδο. 

Αυτή την προσέγγιση ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό ο κανονισμός (ΕΚ) 2320/2002 για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, μεταξύ άλλων 
και σε περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφεται στην αναφορά. Όσον αφορά την είσοδο του 
προσωπικού σε ζωτικά τμήματα των ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας, ο κανονισμός 
προβλέπει από τη μια πλευρά τον έλεγχο του ιστορικού των εργαζομένων και την έκδοση 
ταυτοτήτων αερολιμένα και από την άλλη τον έλεγχο στα σημεία πρόσβασης στις 
ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και τον έλεγχο ασφαλείας πριν από την είσοδο. Αυτός ο 
συνδυασμός μέτρων αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια. 

Για παράδειγμα, ένας έλεγχος ιστορικού ενδέχεται να μην αποκαλύψει ότι ένας εργαζόμενος 
στον αερολιμένα αποτελεί εν δυνάμει τρομοκράτη αν δεν έχει ποινικό μητρώο ή ανιχνεύσιμες 
διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ομάδες. Ωστόσο, ο έλεγχος ασφαλείας του προσωπικού θα 
εμπόδιζε την είσοδο του ατόμου αυτού σε ζωτικά τμήματα των ελεγχόμενων περιοχών 
ασφαλείας με απαγορευμένα αντικείμενα. 

Η σημασία της παρεμπόδισης της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων σε ζωτικά 
τμήματα των ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας πρέπει να τονιστεί. Τα ζωτικά τμήματα των 
ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας είναι εκείνα στα οποία εισέρχονται οι επιβάτες με τις 
χειραποσκευές τους μετά τον έλεγχο και τα σημεία στα οποία φυλάσσονται οι παραδιδόμενες 
αποσκευές μετά τον έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος θα μπορούσε να υπονομευθεί με μοιραία 
αποτελέσματα αν κάποιος έδινε ένα εν δυνάμει όπλο σε έναν ήδη ελεγμένο επιβάτη ή το 
τοποθετούσε στις αποσκευές του/της ή το μετέφερε απευθείας στο αεροσκάφος. 

Παρομοίως, είναι αναγκαία η πρόληψη της ανάμειξης των ελεγμένων αναχωρούντων 
επιβατών με αφιχθέντες επιβάτες που μπορεί να μην έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας αφιχθείς επιβάτης θα μπορούσε να δώσει ένα απαγορευμένο 
αντικείμενο σε έναν επιβάτη προς αναχώρηση στον διάδρομο ενός αερολιμένα ή να το 
τοποθετήσει στις αποσκευές του. 

Ο κανονισμός, ωστόσο, προβλέπει δύο εξαιρέσεις όσον αφορά την υποχρέωση διαχωρισμού 
των αφιχθέντων επιβατών και των ελεγμένων αναχωρούντων επιβατών. Πρώτον, δεν 
απαιτείται διαχωρισμός όταν οι επιβάτες έχουν αφιχθεί από άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή από τρίτες χώρες, οι οποίες εφαρμόζουν τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αεροπορία) διότι έχουν ήδη υποβληθεί σε έλεγχο σύμφωνα με 
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Δεύτερον, όταν είναι 
πρακτικά αδύνατος ο διαχωρισμός των αφιχθέντων και των ελεγμένων αναχωρούντων 
επιβατών, ο κανονισμός επιτρέπει την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, όπως ο έλεγχος 
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των αναχωρούντων επιβατών στην πύλη εξόδου. Αυτές οι εξαιρέσεις περιορίζουν τον 
αντίκτυπο του κανόνα σχετικά με τη μη ανάμειξη των αφιχθέντων και των ελεγμένων 
αναχωρούντων επιβατών. 

Κατά συνέπεια, τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στην αναφορά δεν είναι δυσανάλογα 
αλλά μάλλον αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, δηλαδή ένα 
υψηλό και εναρμονισμένο επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 


