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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0011/2010 af Oliver Herrmann, tysk statsborger, om private 
sikkerhedsfirmaers tilfældige handlinger i lufthavne

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at private sikkerhedsfirmaer, som kontrollerer håndbagagen i 
europæiske lufthavne, tilsyneladende har ubegrænset frihed til at afgøre, hvad de konfiskerer. 
Han nævner et tilfælde, hvor sikkerhedspersonalet konfiskerede en del af hans håndbagage 
(bjergbestigerudstyr), som ikke var væsker eller kunne anvendes som våben. Andrageren 
anfører, at han ved andre lejligheder ikke havde problemer med at komme igennem en lang 
række andre sikkerhedskontroller i andre lufthavne med det samme udstyr. Ifølge andrageren 
siger luftfartsselskaberne, at det ikke er dem, der har ansvaret, og henviser klager til 
sikkerhedsfirmaerne. Sidstnævnte har imidlertid ikke svaret på andragerens klager. Han 
hævder, at det konfiskerede udstyr blev ødelagt. Han anfører endvidere, at det tyske politi har 
oplyst ham om, at private sikkerhedsfirmaer ikke er underlagt myndighedernes kontrol, og at 
de enkelte ansatte i sikkerhedsfirmaet selv i hvert tilfælde bestemmer, hvad der skal 
konfiskeres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. april 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Kommissionens forordning 820/2008 af 8. august 2008 om foranstaltninger til 
gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed1, som fandt anvendelse 
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på det pågældende tidspunkt, opstillede en liste over genstande, som det er forbudt for 
passagerer at medbringe i det security-beskyttede område og i et luftfartøjs kabine. De 
genstande, som andrageren nævner, synes ikke udtrykkeligt at høre under kategorierne i punkt 
4.1.1, stk. 1, litra b).

Den relevante myndighed fik imidlertid i henhold til denne forordning, medmindre der var
bevilget en særlig undtagelse, en vis skønsmæssig beføjelse til at træffe beslutning om at 
forbyde genstande ud over dem, der var omfattet af forordningen. Passagererne skulle 
informeres om EU-listen over forbudte genstande samt om andre genstande, som den 
nationale kompetente myndighed havde forbudt, samt om tilladte undtagelser i henhold til 
national lovgivning.

Endvidere fik sikkerhedspersonale mulighed for at nægte passagerer, der er i besiddelse af en 
genstand, som giver anledning til bekymring, adgang til et security-beskyttet område og til et 
luftfartøjs kabine. Derfor fik individuelle medarbejdere skønsmæssig beføjelse til at afgøre, 
om passagererne må medbringe de genstande, der betragtes som potentielt farlige, i et 
security-beskyttet område eller i et luftfartøjs kabine.

Ligeledes blev muligheden for at få de konfiskerede genstande tilbageleveret henlagt under de 
kompetente myndigheders ansvar.

Den 29. april 2010 blev Kommissionens forordning 820/2080 erstattet af Kommissionens 
forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til 
gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed1. Den nye forordning 
indeholder en revideret, kortere liste over forbudte gestande, og den begrænser den komtente 
myndigheds og sikkerhedspersonalets skønsmæssige beføjelse til at bestemme, om 
passagererne må medbringe genstande, som ikke er opført på listen over forbudte genstande.

Konklusion

På grundlag af den EU-lovgivning, der var gældende på det pågældende tidspunkt, og på 
grundlag af andragerens oplysninger er Kommissionen af den opfattelse, at de konfiskerede 
genstande ikke var opført på EU-listen over forbudte genstande i bilaget til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 820/2008, og at de nationale myndigheder derfor var ansvarlige for at 
afgøre, om disse genstande skulle betragtes som potentielt farlige genstande, som passagerer 
ikke må medbringe i et security-beskyttet område eller i et luftfartøjs kabine."
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