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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-345/06 

Gottfried Heinrich  

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ 

Κοινοτικός κανονισµός  που δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει 
δεσµευτική ισχύ καθόσον αποσκοπεί στην επιβολή  υποχρεώσεων σε ιδιώτες  

Το άρθρο 254 ΕΚ ορίζει ότι οι κανονισµοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Το 2002, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τον κανονισµό 2320/2002 για την ασφάλεια της 
πολιτικής αεροπορίας 1. Το παράρτηµα του κανονισµού αυτού προέβλεπε τα κοινά βασικά πρότυπα που 
εφαρµόζονται στα µέτρα αεροπορικής ασφαλείας. Καθόριζε, µεταξύ άλλων, γενικώς, τον κατάλογο των 
αντικειµένων των οποίων απαγορευόταν η εισαγωγή στο αεροσκάφος, στα οποία περιλαµβάνονταν τα 
«Ρόπαλα: Γκλοπ, αστυνοµικά γκλοπ, ρόπαλα του µπέιζµπολ ή παρεµφερή εργαλεία». Ο κανονισµός  όριζε 
επίσης ότι ορισµένα µέτρα δεν δηµοσιεύονται αλλά τίθενται απλώς στη διάθεση των αρµόδιων αρχών. Ο 
κανονισµός  αυτός και το παράρτηµα δηµοσιεύθηκαν. 

Τον Απρίλιο του 2003, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισµό 622/2003 2 για την εφαρµογή του κανονισµού 
2320/2002. Τα επίµαχα µέτρα καθορίστηκαν µε παράρτηµα. Το παράρτηµα αυτό, που τροποποιήθηκε το 
2004 3, δεν δηµοσιεύθηκε ποτέ µολονότι ο τροποποιητικός κανονισµός  υπογράµµισε µε τις αιτιολογικές  
σκέψεις του την ανάγκη σαφούς ενηµέρωσης των επιβατών για τους κανόνες σχετικά µε τα απαγορευµένα 
αντικείµενα. 

Στις 25 Σεπτεµβρίου 2005, ο Gottfried Heinrich κρατήθηκε στον έλεγχο ασφαλείας του αεροδροµίου της 
Βιέννης-Schwechat διότι είχε στη χειραποσκευή του ρακέτες του τένις που θεωρήθηκαν αντικείµενα 
απαγορευόµενα από τους κοινοτικούς κανονισµούς. Παρ’ όλ’ αυτά ο Heinrich επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος 
µε τις ρακέτες του τένις στη χειραποσκευή του. Το προσωπικό ασφαλείας τον διέταξε στη συνέχεια να 
αποβιβαστεί.  
                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ 2002, L 355, σ. 1).  
2 Κανονισµός (ΕΚ) 622/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισµό µέτρων για την εφαρµογή των κοινών βασικών 
προτύπων ασφάλειας των αεροµεταφορών (ΕΕ 2003, L 89, σ. 9). 
3 Κανονισµός (ΕΚ) 68/2004 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 622/2003 για 
τον καθορισµό µέτρων για την εφαρµογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αεροµεταφορών (ΕΕ L 10, σ. 14) 



 

 

Ο Heinrich άσκησε προσφυγή ενώπιον του Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich 
(Ανεξάρτητο διοικητικό δικαστήριο του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας) ζητώντας να κηρυχθούν παράνοµα τα 
µέτρα που ελήφθησαν εναντίον του. Το αυστριακό δικαστήριο απηύθυνε ερώτηµα προς το ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το αν οι κανονισµοί ή τµήµατα των κανονισµών που δεν έχουν δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα µπορούν να έχουν δεσµευτική ισχύ.  

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 254 ΕΚ, ο κοινοτικός κανονισµός   δεν 
παράγει νοµικά αποτελέσµατα παρά µόνον από της δηµοσιεύσεώς του στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Επιπλέον, 
πράξη κοινοτικού οργάνου µπορεί να αντιταχθεί στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα εντός κράτους µέλους 
µόνον εφόσον αυτά είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχοµένου της κατόπιν προσήκουσας 
δηµοσιεύσεως στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για τα εθνικά µέτρα που λαµβάνονται σε 
εκτέλεση κοινοτικής ρύθµισης. 

Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι ο κανονισµός  2320/2002 αποσκοπεί στην επιβολή  υποχρεώσεων σε ιδιώτες στο 
µέτρο που απαγορεύει την εισαγωγή ορισµένων αντικειµένων στο αεροσκάφος, τα οποία ορίζονται γενικώς, 
σε κατάλογο επισυναπτόµενο στον κανονισµό.  

∆εδοµένου ότι το παράρτηµα του κανονισµού 622/2003 δεν έχει δηµοσιευθεί, το ∆ικαστήριο δεν είναι σε 
θέση να κρίνει αν αυτό αφορά επίσης τον κατάλογο των απαγορευµένων αντικειµένων και αποσκοπεί έτσι 
στην επιβολή  υποχρεώσεων σε ιδιώτες. Ωστόσο, δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι αυτό ισχύει. Το γεγονός ότι ο 
κανονισµός που τροποποιεί τον κανονισµό 622/2003 διευκρινίζει στο προοίµιό του ότι είναι αναγκαίο να 
καταρτιστεί ένας εναρµονισµένος κατάλογος, στη διάθεση του κοινού, στον οποίο να απαριθµούνται χωριστά 
τα απαγορευµένα αντικείµενα συνεπάγεται ότι ο κατάλογος που επισυνάπτεται στον κανονισµό 2320/2002 
έχει πράγµατι αποτελέσει αντικείµενο τροποποιήσεων. Εν πάση περιπτώσει, οι ενδεχόµενες προαναφερθείσες 
τροποποιήσεις του καταλόγου απαγορευµένων αντικειµένων δεν δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 

Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι ο κατάλογος των απαγορευµένων αντικειµένων δεν υπάγεται σε 
καµία από τις κατηγορίες των µέτρων και πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες και δεν 
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον κανονισµό 2320/2002. Έτσι, η Επιτροπή δεν µπορούσε να εφαρµόσει το 
καθεστώς απορρήτου στα µέτρα προσαρµογής του καταλόγου. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που ο 
κανονισµός 622/2003 επιφέρει πράγµατι προσαρµογές στον εν λόγω κατάλογο των απαγορευµένων 
αντικειµένων, ο κανονισµός αυτός θα είναι, κατ’ ανάγκη, άκυρος. 

Το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι το παράρτηµα του κανονισµού 622/2003 δεν έχει δεσµευτική ισχύ στον 
βαθµό που σκοπεί στην επιβολή υποχρεώσεων σε ιδιώτες. 



 

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG ES CS DE EN ES FR HU IT NL PL PT SK SL RO 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-345/06  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, κατά την 
ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674  

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

 
   

 
 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-345/06

