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Ref.: Petiția 0011/2010, adresată de Oliver Herrmann, de cetățenie germană, 
privind măsurile arbitrare aplicate de firmele private de securitate în 
aeroporturi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că firmele private de securitate care controlează bagajele de mână în 
aeroporturile europene dispun în mod evident de libertate nelimitată în ceea ce privește 
stabilirea bunurilor pe care le confiscă.  Acesta amintește un caz în care angajații unei firme 
de securitate i-au confiscat un număr de obiecte din bagajul de mână (articole de alpinism), 
care nu erau lichide, și nici nu ar fi putut fi utilizate ca arme.  Petiționarul afirmă că, în alte 
circumstanțe, a trecut fără probleme, cu aceleași articole, de numeroase filtre de control de pe 
alte aeroporturi.  Potrivit afirmațiilor petiționarului, companiile aeriene își declină 
responsabilitatea și recomandă adresarea reclamațiilor către firmele de securitate. Acestea însă 
nu au răspuns însă plângerilor transmise de petiționar.  După părerea petiționarului, obiectele 
confiscate au fost distruse. El precizează faptul că poliția germană i-a comunicat că firmele 
private de securitate nu sunt supuse niciunui control al autorităților competente și că angajații 
firmei de securitate sunt cei care decid, de la caz la caz, ce bunuri urmează să fie confiscate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 aprilie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Regulamentul Comisiei nr. 820/2008 din 8 august 2008 de stabilire a măsurilor de 
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implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației1, aplicabil la data 
respectivă, a inclus o listă de articole interzise pe care pasagerii nu aveau voie să le aibă 
asupra lor în zonele de securitate cu acces restricționat și în cabina aeronavei. Articolele 
indicate de petiționar nu par să se încadreze în categoriile menționate la punctul 4.1.1 
alineatul (1) litera (b). 

Cu toate acestea, în temeiul acestui regulament, autoritățile competente au fost învestite cu 
anumite competențe discreționare, putând decide să interzică și alte articole decât cele 
prevăzute, cu excepția cazului în care s-a acordat o derogare expresă în acest sens.  Pasagerii 
urmau a fi informați cu privire la lista articolelor interzise de UE, precum și cu privire la alte 
articole interzise de autoritățile naționale competente, precum și cu privire la alte derogări 
permise în temeiul legislației naționale. 

În plus, personalului de securitate i s-a acordat posibilitatea de a refuza accesul într-o zonă de 
securitate cu acces restricționat și în cabina unei aeronave oricărui pasager care are asupra sa 
un articol considerat ca fiind suspect. În consecință, fiecare operator în parte dispune de puteri 
discreționare pentru a decide dacă să refuze sau nu accesul într-o zonă de securitate cu acces 
restricționat sau la bordul unei aeronave oricărei persoane care are asupra sa astfel de articole, 
considerate ca fiind potențial periculoase. 

În mod similar, în ceea ce privește posibila restituire a articolelor confiscate, aceasta a fost 
lăsată la aprecierea autorităților competente. 

La 29 aprilie 2010, Regulamentul Comisiei nr. 820/2080 a fost înlocuit cu Regulamentul 
Comisiei nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a 
standardelor de bază comune în domeniul securității aviației2. Acest nou regulament conține o 
listă revizuită, mai mică, a produselor interzise și limitează puterile discreționare ale 
autorităților competente și ale personalului de securitate în ceea ce privește decizia de a refuza 
sau nu articole care nu se află pe lista articolelor interzise. 

Concluzie

În temeiul legislației europene aplicabile la data respectivă și pe baza informațiilor furnizate 
de petiționar, Comisia consideră că obiectele confiscate nu păreau să figureze pe lista 
articolelor interzise de UE, prevăzută în anexa la Regulamentul Comisiei (CE) 820/2008 și că, 
în consecință, autorităților naționale le aparținea competența de a decide dacă aceste articole 
urmau să fie considerate drept articole potențial periculoase care nu pot fi admise într-o zonă 
de securitate cu acces restricționat sau la bordul unei aeronave.

                                               
1 JO L 221, 19.08.2008, a se vedea la punctul 4.1.1 din anexa la regulament
2 JO L 55, 5.3.2010.


