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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0011/2010, του Oliver Herrmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αυθαίρετες ενέργειες ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας σε αερολιμένες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας οι 
οποίες αναλαμβάνουν τον έλεγχο των χειραποσκευών σε ευρωπαϊκούς αερολιμένες 
προφανώς έχουν απεριόριστη ελευθερία να αποφασίζουν τι θα κατάσχουν. Ο αναφέρων 
παραθέτει ένα περιστατικό όπου το προσωπικό ασφάλειας προέβη στην κατάσχεση 
ορισμένων χειραποσκευών του (ορειβατικός εξοπλισμός), οι οποίες δεν ήταν υγρά ούτε θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι σε άλλες περιπτώσεις 
δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να περάσει με τον ίδιο εξοπλισμό από πολλούς άλλους 
ελέγχους ασφαλείας σε άλλους αερολιμένες. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι αεροπορικές 
εταιρείες αποποιούνται πάσα ευθύνη και παραπέμπουν τυχόν καταγγελίες στις επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Οι τελευταίες, όμως, δεν έχουν απαντήσει στις καταγγελίες 
του αναφέροντος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο εξοπλισμός του κατασχέθηκε και καταστράφηκε. 
Επιπλέον αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τη γερμανική αστυνομία, 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δεν υπόκεινται σε ελέγχους από τις 
αρμόδιες αρχές και ότι οι ίδιοι οι υπάλληλοι ασφάλειας αποφασίζουν κατά περίπτωση τι 
πρέπει να κατασχεθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Απριλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, σχετικά με τον 
καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των 
αερομεταφορών1, ο οποίος ίσχυε εκείνη την περίοδο, παρέθετε απαγορευμένα αντικείμενα τα 
οποία δεν επιτρεπόταν να μεταφέρουν οι επιβάτες στην ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας και 
στον θάλαμο ενός αεροσκάφους. Τα αντικείμενα που περιγράφει ο αναφέρων δεν φαίνεται να 
εμπίπτουν ρητά στις κατηγορίες που ορίζονται στο σημείο 4.1.1 1(β).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, εάν δεν είχε χορηγηθεί ειδική εξαίρεση, 
επαφίετο στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να αποφασίσει την απαγόρευση 
αντικειμένων πέραν αυτών που καλύπτονταν. Οι επιβάτες έπρεπε να ενημερωθούν σχετικά με 
τον κατάλογο της ΕΕ για τα απαγορευμένα αντικείμενα, για άλλα αντικείμενα που απαγόρευε 
η εθνική αρμόδια αρχή, καθώς και για τις εξαιρέσεις που επιτρέπονταν βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Επιπλέον, το προσωπικό ασφάλειας είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί την πρόσβαση στην 
ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας και στον θάλαμο αεροσκάφους σε οποιονδήποτε επιβάτη είχε 
στην κατοχή του αντικείμενα που ήγειραν ανησυχίες. Ως εκ τούτου, οι εκάστοτε ελεγκτές 
ασφάλειας είχαν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν εάν θα επέτρεπαν ή όχι στην 
ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας και επί του αεροσκάφους τη μεταφορά όλων αυτών των 
αντικειμένων που θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα.

Παρομοίως, όσον αφορά την ενδεχόμενη επιστροφή των κατασχεθέντων αντικειμένων, η 
λήψη της απόφασης ενέπιπτε στο πεδίο αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών.

Στις 29.04.2010, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/2080 της Επιτροπής αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον 
καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των
αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες2. Αυτός ο νέος κανονισμός περιέχει έναν 
αναθεωρημένο, μικρότερο κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων και περιορίζει τη 
διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής και του προσωπικού ασφάλειας όσον αφορά την 
απόφαση για το εάν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταφορά αντικειμένων που δεν περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων.

Συμπέρασμα

Βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας τη συγκεκριμένη περίοδο, και βάσει των 
πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αντικείμενα που 
κατασχέθηκαν δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΕΕ για τα απαγορευμένα 
αντικείμενα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/2008 της 
Επιτροπής και ότι, κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές ήταν αρμόδιες να αποφασίσουν εάν τα εν 
λόγω αντικείμενα έπρεπε να κατασχεθούν ως δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα, η παρουσία 
των οποίων δεν θα έπρεπε να επιτραπεί στην ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας ή επί του 
αεροσκάφους.

                                               
1 ΕΕ 221 της 19.08.2008, βλ. σημείο 4.1.1 στο παράρτημά της.
2 ΕΕ L 55 της 5.3.2010.


