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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0067/2012 af Marc Flammante, fransk statsborger, om påstået 
diskriminerende kontrol i lufthavnene

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at han i lufthavnene har overværet diskriminerende kontroller baseret på 
det tøj, passagererne har på, således at ydre tegn på tilhørsforholdet til en bestemt religion er 
tilstrækkeligt til, at de embedsmænd, der har til opgave at foretage sikkerhedskontrollen, 
foretager en anden kontrol end den normalt mere overfladiske. Andrageren, som ikke konkret 
præciserer de steder, hvor denne praksis forekommer, mener, at denne metode udgør en 
diskrimination, som ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Han vil gerne vide, 
hvilke regler der gælder på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

"Formålet med kontroller i forbindelse med luftfartssikkerhed i lufthavne er at forhindre 
passagerer i at medtage forbudte artikler i lufthavnens security-beskyttede områder og ombord 
i et fly. 

Et af formålene med forordning (EF) nr. 300/2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed 
(security) inden for civil luftfart1 er at fastsætte fælles regler og fælles grundlæggende normer 
for luftfartssikkerhed. 
                                               
1 EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.
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Medlemsstaterne kan anvende foranstaltninger, der er strengere end de fælles grundlæggende 
normer. De skal i sådanne tilfælde basere sig på en risikovurdering og overholde 
fællesskabslovgivningen. Strengere foranstaltninger skal være relevante, objektive og ikke-
diskriminerende og stå i rimeligt forhold til den risiko, der søges begrænset. I tilfælde som 
hovedsagelig vedrører lufthavne eller situationer med begrænset lufttrafik kan 
medlemsstaterne træffe alternative sikkerhedsforanstaltninger, der på grundlag af en lokal 
risikovurdering garanterer et passende sikkerhedsniveau.

Ingen af de gældende bestemmelser for luftfartssikkerhed giver mulighed for systematisk 
differentiering af passagerer, der ikke er begrundet af sikkerhedshensyn.

Kommissionen ønsker at gøre andrageren opmærksom på, at der i to medlemsstater for 
øjeblikket er forsøg1 i gang for at vurdere, hvorvidt det er muligt at opretholde et passende 
sikkerhedsniveau, samtidigt med at der tages hensyn til passagerer med en specifik 
hovedbeklædning. Hvis disse forsøger viser at være vellykkede, vil der være nye metoder til 
rådighed for at undersøge hovedbeklædninger, som ikke let kan fjernes ved kontrolpunkter.

Konklusion

Kommissionen opfordrer andrageren til at udveksle konkrete eksempler på diskriminerende 
sikkerhedskontrol ved EU-lufthavne med medlemsstatens behørige myndighed med ansvar 
for gennemførelsen af de grundlæggende normer for luftfartssikkerhed såvel som for 
sikringen af, at sikkerhedsprocesserne er ikke-diskriminerende og objektive.

                                               

1 Ifølge punkt 12.8 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 kan en medlemsstat tillade 
screening efter en metode, som er baseret på nye og andre teknologier end dem, der er fastsat ved denne 
forordning, på visse betingelser ("forsøg"). Formålet med bilagets punkt 12.8 er at give mulighed for at afprøve 
nye teknologier eller processer med henblik på at indarbejde dem i EU-lovgivningen, såfremt forsøgene viser at 
være vellykkede. 


