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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1636/2012, του B. M., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια του ΗΒ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια του ΗΒ, τα οποία 
εφαρμόζουν πολιτική σύμφωνα με την οποία η άρνηση υποβολής σε σάρωση σημαίνει 
καθήλωση στα αεροδρόμια. Διατείνεται ότι οι κανονισμοί 1141/2011 και 1147/2011, οι 
οποίοι επιτρέπουν τη χρήση σαρωτών που δεν χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία στα 
αεροδρόμια, προβλέπουν επίσης το δικαίωμα των επιβατών να αυτοεξαιρούνται από τον 
σαρωτή ασφαλείας επιλέγοντας τη μέθοδο του ελέγχου με τα χέρια. Ζητεί από την Επιτροπή 
να αναλάβει δράση ώστε να καταργηθεί η εν λόγω πολιτική στο ΗΒ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη και τα αεροδρόμια μπορούν να αποφασίσουν αν θα 
χρησιμοποιήσουν σαρωτές σώματος (που δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία ακτινών Χ) στους 
αερολιμένες τους.  Όταν χρησιμοποιούν σαρωτές ασφαλείας, πρέπει να συμμορφώνονται με 
τους όρους που ισχύουν σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, που περιλαμβάνουν την παροχή στους 
επιβάτες της δυνατότητας να επιλέξουν μία εναλλακτική μέθοδο ελέγχου.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή την πολιτική 'no fly, no scan', (σύμφωνα με 
το οποίο για να πετάξει κάποιος πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από σαρωτή σώματος), ως 
αυστηρότερο μέτρο. 
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Η Επιτροπή ανέλαβε να ελέγξει από νομική άποψη το εν λόγω μέτρο της ΜΒ. Η αξιολόγηση 
κατέδειξε ότι το μέτρο του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση του 
δικαίου της Ένωσης. 
Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ενημέρωσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την αξιολόγηση του 
μέτρου «no fly, no no scan» και ξεκίνησε προκαταρκτικές διαδικασίες προ της επί παραβάσει 
(EU Pilot) στις 8 Ιουλίου του 2013. Η εξέλιξη των διαδικασιών θα εξαρτηθεί από το 
αποτέλεσμα της αναθεώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και κατά πόσον  θα ακυρωθεί η 
τρέχουσα πολιτική του. Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο σύντομα. 


