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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1127/2009 af Jan Fokke Oosterhof, nederlandsk statsborger, om 
forordning (EF) nr. 1448/2006 om foranstaltninger for luftfartssikkerhed

1. Sammendrag

Andrageren klager over Kommissionens forordning (EF) nr. 1448/2006, navnlig 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der vedrører væsker, der medbringes om bord på fly. 
Andrageren fløj fra Antalya via Hamburg til Düsseldorf Niederrhein. I Hamburg blev alle 
passagerer bedt om at forlade flyet med henblik på toldkontrol. Andrageren undrer sig over, at 
det var nødvendigt, eftersom der i Hamburg ikke kom nye rejsende om bord, men 
udelukkende var passagerer, der forlod flyet. Passagererne ventede på kontrollen i næsten en 
time, hvor de opholdt sig i et lille rum uden stole, drikkevarer eller adgang til toiletter. Alle 
forseglede drikkevarer, som var købt i toldfri butikker i Antalya, blev beslaglagt og destrueret, 
idet man meddelte, at de, såfremt de var blevet efterladt i flyet, ikke var blevet destrueret. 
Andrageren spørger, hvorfor man gennemfører en sådan kontrol under transit og ikke ved 
flyrejsens afslutning, hvorfor medbragte drikkevarer i forseglet emballage skulle destrueres, 
selv om passagererne ikke kom forbi tolden og fortsatte rejsen med samme fly, og hvorfor 
man kun kontrollerede personer og ikke bagage. Adspurgt oplyste de ansvarlige 
tjenestemænd, at de handlede som foreskrevet ved forordning 1448/2006.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.
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"EU har indført et forbud mod væsker, aerosoler og geléer1. Forbuddet blev indført efter en 
gruppe terroristers forsøg på at angribe et fly med flydende sprængstoffer i august 2006. 
Forbuddet udløber i april 2010, og Kommissionen undersøger nye muligheder i form af 
obligatorisk screening ved hjælp af en teknologi, der kan opfange flydende sprængstoffer. Det 
generelle forbud er underlagt undtagelser for transitpassagerer for så vidt angår væsker, som 
er tilvejebragt i Fællesskabets lufthavne eller om bord på et fly tilhørende et EF-
luftfartsselskab, under forudsætning af at væsken er pakket i en gennemsigtig pose med 
angivelse af dato og købsbevis på rejsedagen. Denne ordning er mulig, eftersom EU's
lovgivning om luftfartssikkerhed sikrer høje sikkerhedsforanstaltninger i alle EU-lufthavne.
Disse undtagelser finder af indlysende grunde ikke anvendelse på væsker medbragt i EU-
lufthavne og indført fra tredjelande. Det er forbudt at medbringe sådanne væsker på fly, når 
ankommende passagerer skifter til et andet fly i en EU-lufthavn. For at undgå konfiskering af 
væsker for transitpassagerer indgår Kommissionen aftaler med tredjelande efter anmodning 
fra dem for dermed at skabe overensstemmelse mellem sikkerhedsforanstaltningerne 
vedrørende væsker. Når der er skabt overensstemmelse, indgås aftaler, som tillader, at toldfri 
væsker, geléer og aerosoler fra de pågældende tredjelande kan betragtes som EU-væsker2. Der 
er indtil nu indgået aftaler med Kroatien og Singapore, og aftaler er undervejs med Canada og 
USA. Der indgås meget snart en lignende aftale med Malaysia. Fremover forventes det, at 
screeningteknologier vil tillade transitpassagerer, der ankommer til EU fra tredjelande, at 
medbringe væsker på fly sammen med deres øvrige håndbagage.
For så vidt angår procedurer for sikkerhedstjek, træffer lufthavnene beslutning om dette:
passagererne kan enten blive om bord, eller også skal de screenes igen sammen med 
afrejsende passagerer ved lufthavnens sikkerhedskontrol. Det er op til de enkelte lufthavne at 
beslutte, hvilke procedurer der skal anvendes. Screeningsbestemmelserne er tydelige: når 
transitpassagerer blandes med ikkescreenede afrejsende passagerer, er det obligatorisk at 
screene igen.

Konklusion

Kommissionen forstår andragerens synspunkt og de mulige gener i lufthavnen.
Kommissionen mener imidlertid, at personalet har fulgt instruktionerne i henhold til det 
respektive nationale luftfartssikkerhedsprogram, som er udviklet på grundlag af EU-
lovgivningen. Kommissionen finder derfor ikke, at der er tale om muligt magtmisbrug eller 
overdreven skønsbeføjelse i forbindelse med de rettigheder, som er givet i henhold til EU-
lovgivningen.

Kommissionen har allerede givet andrageren en skriftlig forklaring. Andrageren fik yderligere 
oplysninger i forbindelse med en telefonsamtale, da han kontaktede Kommissionen efter at 
have modtaget dennes skrivelse. Kommissionens tjenestemand var af den opfattelse, at 
oplysningerne var til andragerens tilfredshed."

                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2008 af 8. august 2009. EUT L221 af 08.08.2008.
  [NB : Forordning (EF) nr. 1448/2006 ændrer forordning (EF) nr. 622/2003 af 4. april 2003 om foranstaltninger 
til gennemførelse af de grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed. Begge forordninger ophæves ved 
forordning (EF) nr. 820/2008].
2 Kapitel 4, stk. 6, litra f), i Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2008.


