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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0720/2011, του Siegfried Schäfer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απαγόρευση μεταφοράς υγρών σε χειραποσκευές κατά τη διάρκεια 
πτήσης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον έλεγχο ασφαλείας σε εσωτερική πτήση στη Γερμανία. 
Μετά την άφιξή του από το Ντουμπρόβνικ, όπου και υποβλήθηκε σε έλεγχο σύμφωνα με 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ταξίδεψε με εσωτερική πτήση από την Κολωνία στο 
Friedrichshafen. Πριν από την εν λόγω πτήση, υποβλήθηκε εκ νέου σε έλεγχο. Κατασχέθηκε 
δε μια φιάλη οινοπνευματώδους ποτού που αγόρασε από κατάστημα αφορολόγητων ειδών 
στο Ντουμπρόβνικ. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε έλεγχο δύο 
φορές, παρότι δεν βρέθηκε εκτός της ζώνης ασφαλείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Νοεμβρίου 2011

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/208 και τη νομοθεσία εφαρμογής του, όλοι οι 
επιβάτες καθώς και οι χειραποσκευές τους υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας προκειμένου 
να αποτρέπεται η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων στις αυστηρά ελεγχόμενες 
περιοχές ασφαλείας και στο αεροσκάφος. Αυτό ισχύει τόσο για τους επιβάτες που 
προέρχονται από κάποια χώρα εκτός ΕΕ και μετεπιβιβάζονται σε αερολιμένα της ΕΕ όσο και 
για τους επιβάτες που έχουν ως αφετηρία κάποιον αερολιμένα της ΕΕ. Εφόσον υποβάλλονται 
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σε έλεγχο ασφαλείας στον πρώτο αερολιμένα της ΕΕ, καμία κατηγορία διερχόμενων 
επιβατών δεν υποχρεούται σε δεύτερο έλεγχο κατά τη μετεπιβίβαση σε επόμενο αερολιμένα 
της ΕΕ.     
Το ισχύον νομικό σύστημα της ΕΕ για τη μεταφορά υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων 
(ΥΑΠ) στις χειραποσκευές, προβλέπει ότι τα ΥΑΠ με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 100 ml 
μπορούν να μεταφέρονται στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας ή στο αεροσκάφος 
μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ή έχουν εξαιρεθεί από τον έλεγχο. Το σημείο 4.1.3.4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 185/2010 προβλέπει την εξαίρεση από τον έλεγχο ασφαλείας 
εφόσον: 
α) τα ΥΑΠ περιέχονται σε χωριστά δοχεία μέγιστης χωρητικότητας 100 χιλιοστολίτρων·
β) τα ΥΑΠ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης (για ιατρικούς 
σκοπούς, βρεφικές τροφές)·
γ) τα ΥΑΠ που έχουν αγοραστεί ατελώς εντός της ΕΕ είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένη 
σακούλα, η οποία φέρει ικανοποιητική απόδειξη αγοράς σε αερολιμένα ή σε αεροσκάφος της 
ΕΕ την ίδια ημέρα· και 

δ) τα ΥΑΠ που έχουν αγοραστεί ατελώς είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένη σακούλα, η 
οποία φέρει εντός ικανοποιητική απόδειξη πρόσφατης αγοράς σε αερολιμένα τρίτης χώρας 
που περιλαμβάνεται στη νομοθεσία της ΕΕ και ανταποκρίνεται σε παρόμοια πρότυπα 
ασφαλείας με την ΕΕ.  

Ο αερολιμένας του Ντουμπρόβνικ στην Κροατία υπόκειται στην εξαίρεση που περιγράφεται 
ανωτέρω, στο σημείο δ). Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στην 
αναφορά, προκύπτει ότι δεν πληρείται ο όρος σε σχέση με τη συσκευασία καθώς η φιάλη 
οινοπνευματώδους ποτού δεν φαίνεται να είχε συσκευαστεί σε σφραγισμένη σακούλα και δεν 
έφερε την ικανοποιητική απόδειξη αγοράς, η οποία πρέπει να αναφέρει το μέρος και την 
ημερομηνία αγοράς. 
Στην Κολωνία, ο επιβάτης υποβλήθηκε σε έλεγχο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και, 
δεδομένης της μη συμμόρφωσης της συσκευασίας της φιάλης, ο ελεγκτής όντως δεν έπρεπε 
να επιτρέψει την κυκλοφορία της φιάλης στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας του 
αερολιμένα ή επί του αεροσκάφους.  

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να πιστέψει ότι το 
προσωπικό ασφαλείας στον αερολιμένα της Κολωνίας δεν εφάρμοσε τα μέτρα ασφαλείας των 
αερομεταφορών δυνάμει της εφαρμοστέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


