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Θέμα: Αναφορά 0067/2012 του Marc Flammante, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς περί ελέγχων σε αερολιμένες που εισάγουν διακρίσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έχει παρευρεθεί σε ελέγχους που πραγματοποιούνται στους 
αερολιμένες και εισάγουν διακρίσεις σε σχέση με την ένδυση των επιβατών. Όταν η 
τελευταία αποτελεί ένδειξη ότι οι εν λόγω επιβάτες ασπάζονται κάποια συγκεκριμένη 
θρησκεία, αυτό δεν παρέχει στους υπεύθυνους ασφαλείας το δικαίωμα να προβαίνουν σε ένα 
διαφορετικό είδος ελέγχου, κατά κανόνα λιγότερο αυστηρό. Ο αναφέρων, ο οποίος δεν 
διευκρινίζει πού πραγματοποιούνται οι εν λόγω έλεγχοι, θεωρεί ότι τέτοιου είδους πρακτικές 
εισάγουν διακρίσεις που αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο αναφέρων επιθυμεί να 
ενημερωθεί για τους σχετικούς εφαρμοστέους κανόνες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 3 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο σκοπός των ελέγχων ασφαλείας στους αερολιμένες είναι να εμποδίσει τους επιβάτες από το 
να μεταφέρουν απαγορευμένα είδη στις ζώνες ασφαλείας με ελεγχόμενη πρόσβαση καθώς 
και μέσα στα αεροσκάφη.  

΄Ενας από τους στόχους του Κανονισμού 300/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο 
πεδίου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας1 είναι να καθορίσει κοινούς κανόνες και 
                                               
1 ΕΕ L 97/72 της 9.4.2008, σ. 62. 
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κοινά πρότυπα βάσεως για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πλέον αυστηρά μέτρα από ότι οι κοινοί βασικοί 
κανόνες. Πράττοντας έτσι, δρουν βάσει ανάλυσης κινδύνου και σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο. Τα έν λόγω μέτρα θα  πρέπει να είναι σχετικά, αντικειμενικά, να μην προβαίνουν σε 
διακρίσεις και σε αναλογία προς τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζουν. Σε   περιπτώσεις που 
σχετίζονται κυρίως με αερολιμένες ή καταστάσεις με περιορισμένη εναέρια κυκλοφορία, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν εναλλακτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας με βάση τοπική αξιολόγηση κινδύνου. 

Κανένας από τους εφαρμοζόμενους κανόνες ασφάλειας στον τομέα της αεροπλοΐας δεν 
προβλέπει τη συστηματική διαφοροποίηση των επιβατών που δεν δικαιολογείται για λόγους
ασφαλείας. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του αναφέροντα στο γεγονός ότι επί του 
παρόντος, σε δύο κράτη μέλη πραγματοποιούνται δοκιμές1  για να ελεγχθεί κατά πόσο θα 
είναι δυνατόν να τηρούνται σωστά επίπεδα ασφαλείας, ενώ παράλληλα θα διατηρούνται 
κατάλληλα επίπεδα άνεσης για επιβάτες που φέρουν ειδικό κάλυμμα κεφαλής. Εάν οι εν 
λόγω δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, νέες μέθοδοι θα είναι διαθέσιμοι για την έρευνα 
καλυμμάτων κεφαλής που δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν εύκολα σε σημεία ελέγχου.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή καλεί τον αναφέροντα να διαβιβάσει συγκεκριμένα παραδείγματα ελέγχων για 
θέματα ασφαλείας που επιφέρουν διακρίσεις σε αερολιμένες της ΕΕ, στις κατάλληλες αρχές 
των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της εφαρμογής των κοινών βασικών 
κανόνων για θέματα ασφαλείας στον τομέα της αεροπλοΐας καθώς και για την εξασφάλιση μή 
ύπαρξης διακρίσεων και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες σε θέματα ασφάλειας.

                                               

1 Σύμφωνα με το άρθρο 18 του παραρτήματος του Κανονισμού της Επιτροπής ΕΕ αριθ. 185/2010, τα κράτη
μέλη επιτρέπουν τη χρήση μεθόδων ελέγχου ασφαλείας με την οποία αξιοποιούνται νέες τεχνολογίες εκτός
εκείνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό με την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις
("δοκιμή"). Ο σκοπός του παραρτήματος 12.8 είναι να επιτρέψει τη δυνατότητα νέων τεχνολογιών και
διαδικασιών να δοκιμαστούν με στόχο την ενσωμάτωσή τους στη νομοθεσία της Ένωσης στην περίπτωση που
οι εν λόγω δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς.  


