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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0273/2008, ingiven av Marco Rastetter (tysk medborgare), om 
brister i förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma 
grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har invändningar mot förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att 
genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd. Han hävdar att 
den inte gör någon nytta, samtidigt som den riskerar passagerarnas hälsa och inkräktar på 
deras individuella frihet. Som följd av förordningen förbjöds framställaren att ta med sig 
kontaktlinsvätska ombord på ett flygplan. Detta ledde till att framställaren fick 
bindhinneinflammation.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Framställningen rör de begränsningar som infördes av Europeiska unionen när det gäller 
medförandet av vätskor förbi säkerhetskontrollen på flygplatser och ombord på flygplan, för 
att förhindra det hot som utgörs av explosiva ämnen tillverkade av en blandning av 
lättillgängliga kemikalier. Detta hot uppstod i augusti 2006 när en hemlig plan avslöjades som 
gick ut på att spränga ett flygplan som skulle flyga från Storbritannien till Förenta staterna. 
Begränsningarna infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1546/2006 om ändring 
av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande 
standarder avseende luftfartsskydd.



PE416.481v01-00 2/3 CM\756641SV.doc

SV

Framställaren framför en rad klagomål mot den förordning med vilken begränsningarna 
införts:

– Att den är ologisk och meningslös.

– Att tredjeländer inte tillämpar samma begränsningar.

– Att den påverkar medborgarna på ett negativt sätt.

– Att den utgör ett hot mot passagerares hälsa, t.ex. för dem som behöver linsvätska.

Framställaren kräver att förordningen ska upphävas.

Kommissionens yttrande

Den hemliga plan som avslöjades i augusti 2006 visade på ett allvarligt och omedelbart hot 
mot den civila luftfarten. Information om hur man kan tillverka starka, hemgjorda flytande 
sprängämnen cirkulerade, och ingredienserna för sådana bomber var lätta att få tag på. Det 
hade ännu inte utvecklats någon teknik för skanning av passagerare och bagage för att 
upptäcka farliga vätskor. Det enda sättet att bemöta hotet på var följaktligen att förbjuda 
medförande av vätskor ombord på flygplan.

Nästan alla länder utanför EU som hanterar stora lufttrafikvolymer har infört liknande 
bestämmelser. Internationella civila luftfartsorganisationen har faktiskt rekommenderat sina 
medlemsstater att tillämpa bestämmelser som ligger väldigt nära de bestämmelser som 
Europeiska unionen tillämpar. Passagerarna behandlas därför på ungefär samma sätt vare sig 
de inleder resan på en flygplats inom eller utanför EU.

Kommissionen erkänner att dessa begränsningar kan orsaka besvär för passagerarna, vilket är 
beklagligt. Men eftersom alla säkerhetskontroller på flygplatser är mer eller mindre besvärliga 
så är detta inget skäl till att avskaffa dem, så länge som det föreligger en betydande risk för 
terroristattacker mot luftfarten. Enligt kommissionens uppfattning har detta hot inte 
försvunnit.

För att övergå till de påstådda negativa följderna för hälsan tillåts enligt förordningen 
undantag från förbudet att medföra vätskor för vätskor som behövs i medicinskt syfte och för 
särskilda livsmedel om dessa behövs under resan.  Enligt dessa undantag bör passagerarna 
kunna medföra en tillräcklig mängd linsvätska för att uppfylla behoven under resan (och inte 
bara under flygresan). Om framställaren har stött på problem på några specifika flygplatser 
kan han informera kommissionen om detta. Kommissionen för ett nära samarbete med både 
medlemsstaterna och industrin för att se till att tillämpningen och tolkningen av 
bestämmelserna är så konsekvent och enhetlig som möjligt.

Vad gäller ett eventuellt upphävande av förordningen betraktar kommissionen förbudet mot 
vätskor som en kortsiktig åtgärd i väntan på att en teknik ska utvecklas för att snabbt och 
exakt kunna identifiera potentiellt farliga vätskor. Kommissionen är angelägen om att 
regelbundet se över bestämmelserna, och man kommer att anpassa eller upphäva dem så snart 
som alternativa åtgärder kan vidtas för att garantera motsvarande säkerhetsnivå. 
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Man anser emellertid inte att begränsningarna av vätskor kan upphävas förrän en sådan teknik 
har utvecklats och nödvändig utrustning finns tillgänglig.  När dessa villkor väl uppfylls 
kommer kommissionen snabbt att ändra bestämmelserna. Men att avskaffa begränsningarna 
av vätskor utan att kunna vidta alternativa åtgärder är riskabelt, eftersom det skulle kunna 
medföra att terrorister använder flytande sprängämnen mot flygplan. 

Det är upp till industrin att utveckla och tillhandahålla utrustning som möjliggör en snabb 
skanning för att upptäcka vätskor. Så även om kommissionen upprätthåller en nära kontakt 
med industrin och noggrant följer utvecklingen kan man inte förutspå exakt när en sådan 
teknik kommer att finnas tillgänglig. 

Mer allmänt har de bestämmelser om luftfartsskydd som är direkt tillämpbara på passagerarna 
nu offentliggjorts efter antagande av förordning (EG) nr 820/2008 i augusti 2008, och alla 
medborgare kan följaktligen läsa dem (de finns i Europeiska unionens officiella tidning 
nr L 221 av den 19 augusti 2008, s. 8, som är tillgänglig på webbplatsen Europa).

Slutsats

Kommissionen anser att restriktionerna mot att medföra vätskor ombord på flygplan 
motiveras helt av behovet av att bemöta ett allvarligt hot mot den civila luftfarten. Den anser 
inte att den förordning där de föreskrivs bör upphävas, som framställaren föreslår, förrän det 
finns utrustning som möjliggör en snabb och exakt skanning för att upptäcka farliga vätskor 
på flygplatserna. 

Vad gäller den eventuella fara för passagerares hälsa som framställaren nämner tillåts 
undantag enligt förordningen för sådana vätskor som krävs i medicinskt syfte under resan.  
Detta bör göra det möjligt för passagerare att medföra den mängd linsvätska som behövs 
under resan.


