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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1041/2007, της Gabriela Sierck, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη διάθεση στο κοινό ενός παραρτήματος του κανονισμού σχετικά με την 
ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει σε δήλωση που έγινε στο Συνέδριο Γερμανών Δικαστών του 2007 
από πρώην δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία τα παραρτήματα 
των κανονισμών της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών δεν 
είναι πλήρως διαθέσιμα στο κοινό. Τα εν λόγω παραρτήματα αφορούν ζητήματα όπως ποια 
άτομα απαλλάσσονται από τους γενικούς ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια. Η 
αναφέρουσα θεωρεί το γεγονός ανησυχητικό και παραπέμπει στο άρθρο 254, παράγραφος 2,
της Συνθήκης, που ορίζει ότι οι κανονισμοί πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα της αναφέρουσας, ο κανονισμός πλαίσιο 2320/2002 
ορίζει (στο σημείο 4.1.3 του Παραρτήματος του κανονισμού) ότι:

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να καθορίζουν κατηγορίες ατόμων που υπόκεινται σε 
ειδικές διαδικασίες ελέγχου ή απαλλάσσονται από έλεγχο.

Δεν ορίζονται πρόσθετοι κανόνες ή απαιτήσεις στη νομοθεσία εφαρμογής. Εναπόκειται σε
έκαστο κράτος μέλος –με βάση τη δική του εθνική ανάλυση κινδύνων– να καθορίσει σε ποιες 
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κατηγορίες επιβατών, αν υπάρχουν, θα επιλέγει να εφαρμόζει μεθόδους ελέγχων ασφαλείας, 
είτε ηπιότερες είτε αυστηρότερες από τις βασικές απαιτήσεις που αφορούν τους επιβάτες 
συνολικά.

Στην πράξη, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον κανόνα για να απαλλάσσουν με μεγάλη φειδώ 
επιβάτες από ελέγχους ασφαλείας: για παράδειγμα άτομα όπως αρχηγοί κρατών. Τα κράτη 
μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να παρέχουν αυτά τα στοιχεία στην Επιτροπή.

Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζεται από την αυξημένη διαφάνεια στον τομέα της ασφάλειας
της αεροπορίας1.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες που προσδιορίζουν αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιβατών
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας. Υπάρχει 
πράγματι η δυνατότητα για τέτοιες απαλλαγές, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των
κρατών μελών να αποφασίσουν πώς (και αν) θα επιλέξουν να εφαρμόσουν τη δυνατότητα
απαλλαγής.

                                               
1 Με βάση τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 345/06, η Επιτροπή κατήργησε τους έως τώρα
αδημοσίευτους κανονισμούς εφαρμογής και τους αντικατέστησε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/20081 της 
Επιτροπής διαθέσιμος στον δημόσιο τομέα– και με την απόφαση 4333/2008 της Επιτροπής, που περιέχουν
μόνο ευαίσθητα στοιχεία. Ένα παράδειγμα των τελευταίων είναι τα πρότυπα απόδοσης για τον εξοπλισμό
ασφαλείας που χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια, η γνώση των οποίων θα μπορούσε εν δυνάμει να δώσει τη 
δυνατότητα σε τρομοκράτες να παρακάμψουν τους ελέγχους ασφαλείας.


