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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0273/2008 af Marco Rastetter, tysk statsborger, om manglerne i 
forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af 
grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse mod forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til 
gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed, idet han gør gældende, 
at de ikke giver nogen fordele, samtidig med at de bringer passagerernes helbred i fare og 
krænker deres personlige frihed. I henhold til forordningen måtte andrageren ikke tage sin 
kontaktlinsevæske med om bord og fik som følge heraf bindehindebetændelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andragendet omhandler de restriktioner for medtagelse af væsker gennem lufthavnenes 
sikkerhedskontroller og ombord på fly, som EU indførte for at imødegå truslen i forbindelse 
med sprængstoffer, der fremstilles ved at blande lettilgængelige kemikalier. Denne trussel 
opstod i august 2006, da man afslørede planerne om at sprænge et fly i luften, som skulle 
flyve fra Det Forenede Kongerige til USA. Restriktionerne blev indført med Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1546/2006 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om 
foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed.

Andrageren har følgende indvendinger til forordningen, hvormed disse restriktioner er indført:

- den er ulogisk og meningsløs
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- lande uden for EU anvender ikke samme restriktioner

- den påvirker borgerne negativt

- den har en skadelig virkning på passagerernes helbred, dette gælder f.eks. for de passagerer, 
som har behov for kontaktlinsevæske.

Andrageren ønsker, at forordningen ophæves.

Kommissionens bemærkninger

Planerne, som blev afsløret i august 2006, udgjorde en alvorlig og umiddelbar trussel for den 
civile luftfart. Det var nemt at finde oplysninger om, hvordan man selv kunne fremstille 
stabile sprængstoffer, og det var let at skaffe ingredienserne til denne type bomber.
Teknologien til screening af passagerer og bagage for farlige væsker var endnu ikke blevet
udviklet. Derfor kunne denne trussel kun imødegås ved at indføre et forbud mod at medtage 
væsker ombord på flyet.

I næsten alle lande uden for EU med meget lufttrafik er der indført lignende regler.
Organisationen for International Civil Luftfart har tilmed anbefalet, at alle organisationens 
medlemslande indfører restriktioner på linje med EU's. Det betyder, at passagererne 
behandles på samme måde, hvad enten de påbegynder deres rejse i en lufthavn inden for EU's 
grænser eller uden for EU.

Kommissionen anerkender, at anvendelsen af disse restriktioner kan være ubelejlig for 
passagererne, hvilket er beklageligt. På den anden side er alle sikkerhedskontroller i lufthavne 
i større eller mindre grad ubelejlige, men det giver ikke anledning til at afskaffe dem, så længe 
der eksisterer en væsentlig risiko for terrorangreb på lufttrafikken. Kommissionen mener ikke, 
at denne trussel er forsvundet.

Med hensyn til de påståede virkninger for sundheden er der i forordningen indført undtagelser 
for væsker, der er nødvendige til medicinske formål, og væsker, der indgår i en diæt, når disse 
er nødvendige under rejsen. Derfor burde det være muligt for passagererne at medbringe en 
tilstrækkelig mængde kontaktlinsevæske til at dække deres behov under hele rejsen (og ikke 
bare under flyvningen). Hvis andrageren har haft problemer i nogle specifikke lufthavne, kan 
han oplyse Kommissionen om dette. Kommissionen arbejder tæt sammen med både 
medlemsstaterne og erhvervslivet for at sikre, at anvendelsen og fortolkningen af reglerne er 
så konsekvent og ensartet som muligt.

Hvad angår en eventuel ophævelse af forordningen, mener Kommissionen, at forbuddet mod 
væsker er en kortsigtet foranstaltning, som skal være gældende, indtil der udvikles teknikker, 
hvormed man hurtigt og præcist kan konstatere tilstedeværelsen af potentielt farlige væsker.
Kommissionen vil jævnligt revidere reglerne og vil så hurtigt som muligt ændre eller afskaffe 
dem, når det er muligt at etablere alternative foranstaltninger, som sikrer borgerne i lige så høj 
grad.

Kommissionen mener imidlertid ikke, at restriktionerne for væsker kan fjernes, før disse 
teknologier findes, og det nødvendige udstyr bliver tilgængeligt. Når disse betingelser er 
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opfyldt, vil reglerne blive ændret hurtigst muligt. Det er desuden risikabelt at afskaffe 
restriktionerne for væsker, før der findes alternative foranstaltninger, da det evt. vil anspore 
terrorister til at anvende flydende sprængstoffer mod fly.

Det er erhvervslivets opgave at udvikle og levere udstyr, som muliggør en hurtig screening for 
væsker. Selv om Kommissionen følger udviklingen og er i tæt kontakt med erhvervslivet er 
det ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige nøjagtigt, hvornår en sådan teknologi vil 
være klar.

Generelt skal det bemærkes, at reglerne angående luftfartssikkerhed, som direkte vedrører 
passagererne, nu er blevet offentlige tilgængelige med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 
820/2008 i august 2008, og at alle borgere dermed har mulighed for at læse dem (de kan 
findes i EUT L 221 af 19.8.2008, s. 8, som er tilgængelig via webstedet Europa).

Konklusion

Kommissionen mener, at restriktionerne for medtagelse af væsker om bord på fly er fuldt 
berettiget, da de er nødvendige for at imødegå den alvorlige trussel for den civile luftfart. Den 
mener ikke, at forordningen, hvormed de indføres, bør ophæves, som det foreslås af 
andrageren, før der udvikles udstyr, som muliggør en hurtig og nøjagtig screening for farlige 
væsker i lufthavne.

Hvad angår de af andrageren anførte virkninger for sundheden, skal det bemærkes, at der i 
forordningen er indført undtagelser for væsker, der er nødvendige til medicinske formål, når 
disse er nødvendige under rejsen. Derfor burde det være muligt for passagererne at medbringe 
en tilstrækkelig mængde kontaktlinsevæske til at dække deres behov under hele rejsen."


