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Θέμα: Αναφορά 0273/2008, του Marco Rastetter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
ελλείψεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την 
εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων ασφαλείας των αερομεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την 
εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων ασφαλείας των αερομεταφορών, υποστηρίζοντας ότι 
δεν αποφέρει οφέλη, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και 
παρεμβαίνει στην ατομική τους ελευθερία. Βάσει του κανονισμού, δεν επιτράπηκε στον 
αναφέροντα να μεταφέρει μαζί του στο αεροσκάφος το υγρό των φακών επαφής του και, 
κατά συνέπεια, παρουσίασε επιπεφυκίτιδα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφορά αφορά τους περιορισμούς που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεταφορά 
υγρών πέρα από τα σημεία ελέγχου στα αεροδρόμια και στα αεροσκάφη, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η απειλή των εκρηκτικών που παράγονται με την ανάμιξη ευρέως διαθέσιμων 
χημικών ουσιών. Η απειλή αυτή ανέκυψε με την αποκάλυψη, τον Αύγουστο του 2006, του
σχεδίου ανατίναξης αεροσκάφους που απογειώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιορισμοί θεσπίστηκαν με τον κανονισμό 1546/2006 της 
Επιτροπής περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων 
για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών.



PE416.481v01-00 2/3 CM\756641EL.doc

EL

Ο αναφέρων διατυπώνει διάφορες διαμαρτυρίες σχετικά με τον κανονισμό που θεσπίζει τους 
περιορισμούς:

- ότι είναι παράλογος και άσκοπος·

- ότι οι χώρες εκτός ΕΕ δεν εφαρμόζουν τους ίδιους περιορισμούς·

- ότι έχει δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις στους πολίτες·

- ότι απειλεί την υγεία των επιβατών, για παράδειγμα εκείνων που χρειάζονται υγρό για 
φακούς επαφής.

Ο αναφέρων ζητεί την κατάργηση του κανονισμού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το σχέδιο που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2006 αποκάλυψε μια σοβαρή και άμεση 
απειλή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Πληροφορίες σχετικά με την παρασκευή 
σταθερών υγρών εκρηκτικών στο σπίτι ήταν ευρέως διαθέσιμες και τα συστατικά για την 
κατασκευή τέτοιων βομβών μπορούσαν εύκολα να αποκτηθούν. Τεχνολογία για τον έλεγχο 
επιβατών και αποσκευών για επικίνδυνα υγρά δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί. Κατά συνέπεια, η 
απαγόρευση της μεταφοράς υγρών στο αεροσκάφος ήταν ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της 
απειλής.

Σχεδόν όλες οι χώρες εκτός της ΕΕ που χειρίζονται σημαντικούς όγκους εναέριας 
κυκλοφορίας έχουν θεσπίσει παρόμοιους κανόνες. Μάλιστα, ο Διεθνής Oργανισμός 
Πολιτικής Aεροπορίας σύστησε στις χώρες μέλη να εφαρμόσουν περιορισμούς που 
πλησιάζουν πολύ εκείνους που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, οι επιβάτες 
τυγχάνουν ίδιας μεταχείρισης είτε ξεκινούν το ταξίδι τους σε αεροδρόμιο εντός της ΕΕ είτε 
εκτός αυτής.

Η Επιτροπή παραδέχεται ότι η εφαρμογή των περιορισμών μπορεί να προκαλέσει 
αναστάτωση στους επιβάτες, και αυτό είναι λυπηρό. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στο 
σύνολό τους οι έλεγχοι ασφάλειας στα αεροδρόμια είναι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 
ενοχλητικοί, αυτός δεν είναι λόγος να τους καταργήσουμε, εφόσον υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων στην αεροπορία. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η 
απειλή αυτή δεν έχει εξαλειφθεί.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για επιπτώσεις στην υγεία, ο κανονισμός προβλέπει εξαιρέσεις 
από την απαγόρευση υγρών, για ιατρικούς σκοπούς και για ειδικά προϊόντα διατροφής, όταν 
είναι αναγκαία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επομένως, οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση 
να παίρνουν μαζί τους υγρό φακών επαφής σε επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη των 
αναγκών τους στη διάρκεια του ταξιδιού (και όχι μόνον της πτήσης τους). Εάν ο αναφέρων 
αντιμετώπισε προβλήματα σε συγκεκριμένα αεροδρόμια, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά τόσο με τα κράτη μέλη όσο και με τον κλάδο 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία των κανόνων γίνεται κατά τον πλέον 
συνεπή και ομοιόμορφο τρόπο.
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Όσον αφορά την ενδεχόμενη κατάργηση του κανονισμού, η Επιτροπή θεωρεί την 
απαγόρευση των υγρών βραχυπρόθεσμο μέτρο εν αναμονή της ανάπτυξης τεχνικών που θα 
επιτρέπουν τον άμεσο και ακριβή εντοπισμό δυνητικά επικίνδυνων υγρών. Δεσμεύεται να 
αναθεωρεί τους κανόνες τακτικά και, με την πρώτη ευκαιρία, να τους τροποποιήσει ή να τους 
καταργήσει μόλις βρεθούν εναλλακτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν εξίσου την ασφάλεια.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι περιορισμοί στα υγρά μπορούν να αρθούν έως ότου 
αναπτυχθεί τέτοια τεχνολογία και ο αναγκαίος εξοπλισμός. Όταν πληρωθούν αυτές οι 
προϋποθέσεις, θα τροποποιήσει γρήγορα τους κανόνες. Ωστόσο, η κατάργηση των 
περιορισμών στα υγρά χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα είναι δυνητικά 
επικίνδυνη, καθώς θα μπορούσε να ωθήσει τρομοκράτες να χρησιμοποιήσουν υγρά 
εκρηκτικά κατά αεροσκαφών.

Εναπόκειται στη βιομηχανία να αναπτύξει και να προμηθεύσει εξοπλισμό που θα επιτρέπει 
τον γρήγορο έλεγχο υγρών. Έτσι, παρότι η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τον κλάδο 
και παρακολουθεί τις εξελίξεις, δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πότε θα είναι διαθέσιμη 
τέτοια τεχνολογία.

Γενικότερα, οι κανόνες για την ασφάλεια της αεροπορίας που εφαρμόζονται άμεσα στους 
επιβάτες είναι πλέον διαθέσιμοι στο κοινό μετά την έγκριση τον Αύγουστο του 2008 του 
κανονισμού 820/2008 και όλοι οι πολίτες μπορούν να τους συμβουλεύονται (Επίσημη 
Εφημερίδα L 221 της 19.8.208, σελίδα 8, διαθέσιμη μέσω της ιστοθέσης Europa).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι περιορισμοί στη μεταφορά υγρών στα αεροσκάφη 
δικαιολογούνται απολύτως από την ανάγκη αντιμετώπισης μιας σοβαρής απειλής για την 
πολιτική αεροπορία. Δεν θεωρεί ότι ο κανονισμός που τους θεσπίζει πρέπει να καταργηθεί 
όπως προτείνει ο αναφέρων, έως ότου αναπτυχθεί και διατεθεί εξοπλισμός που θα επιτρέπει 
τον ταχύ και ακριβή έλεγχο για επικίνδυνα υγρά στα αεροδρόμια.

Όσον αφορά πιθανούς κινδύνους για την υγεία των επιβατών, όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων, 
ο κανονισμός προβλέπει εξαιρέσεις για υγρά που είναι αναγκαία για ιατρικούς σκοπούς κατά 
τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Επομένως, οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να έχουν μαζί τους 
το υγρό φακών επαφής που χρειάζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.


