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Θέμα: Αναφορά 1127/2009, του Jan Fokke Oosterhof, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον κανονισμό 1448/2006 (ΕΚ) σχετικά με τα μέτρα για την ασφάλεια των 
αερομεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά του κανονισμού 1448/2006, συγκεκριμένα κατά της 
εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τη μεταφορά υγρών εντός των αεροσκαφών. Ο 
αναφέρων μετέβη αεροπορικώς από την Αττάλεια μέσω Αμβούργου στον αερολιμένα 
Düsseldorf Niederrhein. Στο Αμβούργο όλοι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από 
το αεροσκάφος για τη διενέργεια τελωνειακού ελέγχου. Ο αναφέρων διερωτάται για ποιον 
λόγο ήταν απαραίτητο αυτό, δεδομένου ότι στο Αμβούργο δεν αποβιβάστηκαν επιβάτες παρά 
μόνο επιβιβάστηκαν νέοι. Οι επιβάτες ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν σχεδόν για μία 
ώρα σε μια μικρή αίθουσα χωρίς καρέκλες, τουαλέτα ή κάτι να πιουν, και να περιμένουν τον 
έλεγχο. Όλα τα σφραγισμένα ποτά που είχαν αγοράσει σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών 
της Αττάλειας κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ενώ οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι εάν τα 
είχαν αφήσει στο αεροσκάφος δεν θα έπρεπε να καταστραφούν. Ο αναφέρων θα ήθελε να 
μάθει για ποιον λόγο πραγματοποιήθηκε τέτοιος έλεγχος κατά την πτήση ανταπόκρισης και 
όχι στον τελικό προορισμό, γιατί έπρεπε να καταστραφούν τα ποτά που ήταν σε 
σφραγισμένες συσκευασίες, ενώ οι επιβάτες δεν πέρασαν από τελωνειακές υπηρεσίες και 
συνέχισαν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος, καθώς και για ποιον λόγο ελέγχθηκαν όλοι 
οι επιβάτες αλλά όχι οι αποσκευές. Κατόπιν ερώτησης οι υπάλληλοι υπηρεσίας απάντησαν 
ότι ενεργούν κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 1448/2006.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Η ΕΕ εφαρμόζει απαγόρευση των υγρών, των αερολυμάτων και των πηκτωμάτων 1 . Η 
απαγόρευση επιβλήθηκε μετά την ανακάλυψη σχεδίου τρομοκρατών να επιτεθούν σε 
αεροσκάφος χρησιμοποιώντας υγρά εκρηκτικά τον Αύγουστο του 2006. Η απαγόρευση αυτή 
λήγει τον Απρίλιο του 2010 και η Επιτροπή διερευνά τρόπους να την αντικαταστήσει με 
υποχρεωτικό έλεγχο ασφαλείας με χρήση τεχνολογίας που μπορεί να εντοπίσει υγρά 
εκρηκτικά. Η γενική απαγόρευση προβλέπει παρεκκλίσεις για μετεπιβιβαζόμενους ταξιδιώτες 
αναφορικά με υγρά που αγοράζονται σε αερολιμένες της Κοινότητας ή επί αεροσκάφους 
κοινοτικής αεροπορικής εταιρείας, υπό τον όρο ότι το εν λόγω υγρό είναι συσκευασμένο σε 
σακούλα, η οποία φέρει σφραγίδα ασφαλείας και εμφανίζει ικανοποιητική απόδειξη αγοράς 
την ίδια ημέρα στον αερολιμένα. Η εφαρμογή του καθεστώτος αυτού είναι εφικτή γιατί η 
κοινοτική νομοθεσία ασφάλειας της αεροπορίας διασφαλίζει υψηλό επίπεδο μέτρων 
ασφαλείας σε όλους τους αερολιμένες της ΕΕ. Για προφανείς λόγους, αυτές οι παρεκκλίσεις 
δεν ισχύουν για υγρά που εισέρχονται στους κοινοτικούς αερολιμένες από τρίτες χώρες. 
Συνεπώς, απαγορεύεται η μεταφορά των υγρών αυτών επί του αεροσκάφους όταν ο 
αφικνούμενος επιβάτης μετεπιβιβάζεται σε άλλη πτήση σε αερολιμένα της ΕΕ. Προκειμένου 
να αποφεύγεται η κατάσχεση υγρών από μετεπιβιβαζόμενους επιβάτες, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διεξάγει διαπραγματεύσεις για συμφωνίες με τρίτες χώρες κατόπιν αιτήματός τους 
προκειμένου να εξακριβωθεί η ισοδυναμία των μέτρων ασφαλείας που ισχύουν για τα υγρά. 
Μόλις αποδειχθεί η ισοδυναμία, θα συναφθούν συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες θα 
επιτρέπεται τα αφορολόγητα υγρά προϊόντα, πηκτώματα και αερολύματα από τους 
αερολιμένες αυτών των τρίτων χωρών να θεωρούνται υγρά που αγοράστηκαν στην ΕΕ2. 
Μέχρι στιγμής, έχουν συναφθεί συμφωνίες με την Κροατία και τη Σιγκαπούρη, ενώ έχουν 
δρομολογηθεί συμφωνίες με τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Πολύ σύντομα πρόκειται να συναφθεί 
συμφωνία με τη Μαλαισία. Στο μέλλον, αναμένεται ότι οι τεχνολογίες ελέγχου ασφαλείας θα 
επιτρέπουν στους μετεπιβιβαζόμενους επιβάτες που φθάνουν στην ΕΕ μέσω αεροδρομίων 
τρίτων χωρών να μεταφέρουν υγρά επί του αεροσκάφους μαζί με τις υπόλοιπες 
χειραποσκευές τους.
Όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας, οι αερολιμένες αποφασίζουν πώς θα τις 
διενεργούν: οι επιβάτες είτε θα παραμένουν επί του αεροσκάφους είτε θα υποβάλλονται ξανά 
σε έλεγχο με τους αναχωρούντες επιβάτες σε σημεία ελέγχου ασφαλείας του αερολιμένα. 
Εναπόκειται στους αερολιμένες να αποφασίσουν ποιες διαδικασίες θα εφαρμόζουν. Οι 
υποχρεώσεις ελέγχου ασφαλείας είναι σαφείς: εάν οι μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες αναμιχθούν 
με αναχωρούντες επιβάτες που δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο, ο επανέλεγχος είναι 
υποχρεωτικός.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή κατανοεί την άποψη του αναφέροντος και την ενδεχόμενη ταλαιπωρία που 
υπέστη στον αερολιμένα. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι υπεύθυνοι ελέγχου 
φαίνεται να ακολούθησαν τις οδηγίες του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος ασφαλείας της 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/2008 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2009. ΕΕ L 221 της 8.08.2008.
 [Σημείωση: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1448/2006 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της 
4ης Απριλίου 2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των 
αερομεταφορών. Και οι δύο κανονισμοί καταργήθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/2008].
2 Κεφάλαιο 4, σημείο στ, παράγραφος ,6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/2008 της Επιτροπής.
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αεροπορίας που καταρτίστηκε βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν 
διαπιστώνει ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας ή υπέρβαση της διακριτικής ευχέρειας των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία.

Επί του ίδιου ζητήματος, η Επιτροπή έχει ήδη παράσχει στον αναφέροντα εξηγήσεις γραπτώς. 
Περαιτέρω διευκρινίσεις παρασχέθηκαν στον αναφέροντα στο πλαίσιο τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, όταν ο αναφέρων επικοινώνησε με την Επιτροπή αφού έλαβε την επιστολή της. 
Στον υπάλληλο της Επιτροπής δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι διευκρινίσεις αυτές 
ικανοποίησαν τον αναφέροντα.


