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Θέμα: Αναφορά 1137/2009, του Rudolf Piltz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
τους περιορισμούς μεταφοράς υγρών σε χειραποσκευές στα αεροπορικά 
ταξίδια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι οι περιορισμοί για τη μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές 
κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών είναι αναποτελεσματικοί και παρωχημένοι και 
ότι πρέπει να καταργηθούν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/20081 καθορίζει τα κοινά βασικά πρότυπα για τη διασφάλιση, 
ανά πάσα στιγμή, της προστασίας της πολιτικής αεροπορίας και των πολιτών έναντι 
παράνομων πράξεων που απειλούν την αεροπορική πράξη, όπως η τρομοκρατία. Η κοινοτική 
νομοθεσία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας καταρτίστηκε μετά τις επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. 

Τα κοινά βασικά πρότυπα ορίζουν ότι καταρχήν όλοι οι επιβάτες και οι χειραποσκευές τους 
πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας προτού εισέλθουν στην αυστηρά ελεγχόμενη 
περιοχή ασφαλείας του αερολιμένα ή στο αεροσκάφος, προκειμένου να αποτρέπεται η 
εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων από τους επιβάτες, τα οποία παρατίθενται στον 

                                               
1 ΕΕ L 97 σελίδα 72 της 9ης Απριλίου 2008.



PE439.210 2/3 CM\805929EL.doc

EL

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/20081.

Ο κανονισμός καθορίζει κανόνες ασφαλείας σχετικά με τη μεταφορά υγρών επί του 
αεροσκάφους. Τα υγρά κατάσχονται εκτός αν μεταφέρονται σε χωριστά δοχεία 
χωρητικότητας μέχρι 100 χιλιοστολίτρων και τοποθετούνται σε διαφανή επανασφραγιζόμενη 
πλαστική σακούλα, της οποίας η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει το 1 λίτρο. Οι περιορισμοί 
σχετικά με τα υγρά εφαρμόζονται από 60 κράτη παγκοσμίως. Η απαγόρευση εισήχθη μετά 
την ανακάλυψη σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροσκάφος με τη χρήση υγρών 
εκρηκτικών το 2006.

Οι επιβάτες σε αερολιμένες της ΕΕ που έρχονται από 3η χώρα και μετεπιβιβάζονται σε άλλη 
πτήση που αποχωρεί από την ΕΕ υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου 
του εντοπισμού και της κατάσχεσης υγρών.

Οι μετακινήσεις έχουν καταστεί πιο περίπλοκες λόγω των μέτρων ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απλουστεύει, όπου αυτό είναι δυνατόν, τις απαιτήσεις ασφαλείας. Όσον αφορά τα 
υγρά, τα οποία παραμένουν πραγματική απειλή για την αεροπορική ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει προτείνει τη σταδιακή αντικατάσταση της τρέχουσας πολιτικής 
απαγόρευσης/κατάσχεσης με την εισαγωγή τεχνολογιών για τον έλεγχο των υγρών και τον 
εντοπισμό επικίνδυνων υγρών στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες. Το εν λόγω μέτρο εξετάζεται 
επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι επιβάτες που έρχονται από «ασφαλή» τρίτη χώρα και 
μετεπιβιβάζονται σε αερολιμένες της ΕΕ εξαιρούνται από την κατάσχεση υγρών που 
αγοράστηκαν από καταστήματα αφορολόγητων ειδών2. 
Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας 
των αερομεταφορών, καταρτίζοντας το εθνικό τους πρόγραμμα ασφαλείας πολιτικής 
αεροπορίας 3 , καθώς και για την παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας από αερολιμένες και άλλες συναφείς οντότητες.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί την άποψη του αναφέροντος και την ταλαιπωρία που 
υπέστη στον αερολιμένα και εργάζεται για την απλούστευση των μέτρων ασφαλείας που 
ισχύουν για τα υγρά.

                                               
1 ΕΕ L 221 της 19ης Αυγούστου 2008
2 Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4, σημείο στ), παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/2008, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαπραγματεύεται συμφωνίες με τρίτες χώρες κατόπιν αίτησής τους προκειμένου να καθιερωθεί 
ισοδυναμία όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε υγρά που αγοράζονται από καταστήματα 
αφορολόγητων ειδών. Μετά την καθιέρωση της ισοδυναμίας, συνάπτονται συμφωνίες που επιτρέπουν υγρά,
πηκτώματα (γέλες) και αερολύματα (αεροζόλ) που αγοράζονται από καταστήματα αφορολόγητων ειδών σε 
αερολιμένες των εν λόγω χωρών να θεωρούνται υγρά που προέρχονται από την ΕΕ. Μέχρι στιγμής, έχουν 
συναφθεί συμφωνίες με την Κροατία και τη Σιγκαπούρη, ενώ έχουν δρομολογηθεί συμφωνίες με τον Καναδά 
και τις ΗΠΑ. Πολύ σύντομα θα συναφθεί συμφωνία με τη Μαλαισία.

3 Όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 της 11ης Μαρτίου 2008. ΕΕ L 97 σ. 72 της 
9ης Απριλίου 2008.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι υπεύθυνοι ελέγχου 
ακολουθούσαν τις οδηγίες του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος ασφαλείας της αεροπορίας 
που καταρτίστηκε βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Τόσο το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας όσο 
και ο τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου ασφαλείας στους αερολιμένες παρακολουθούνται 
συνεχώς από αιφνίδιους ελέγχους της ΕΕ. Πρόσφατοι έλεγχοι που διεξήχθησαν στη Γερμανία 
δεν έδειξαν προβλήματα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει ενδεχόμενη κατάχρηση 
εξουσίας ή υπέρβαση της διακριτικής ευχέρειας των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
κοινοτική νομοθεσία.


