
CM\805929DA.doc PE439.210v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

19.2.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1137/2009 af Rudolf Piltz, tysk statsborger, om restriktioner på 
medtagelse af væske i håndbagagen under flyrejser

1. Sammendrag

Andrageren mener, at restriktionerne på medtagelse af væske i håndbagagen under flyrejser er 
ineffektive og forældede, og at de burde afskaffes.

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 19. februar 2010.

"I forordning (EF) nr. 300/20081 fastlægges de fælles bestemmelser, der skal sikre beskyttelse 
til hver en tid af den civile luftfart og borgerne imod ulovlige handlinger, der er rettet mod 
den civile luftfart såsom terrorhandlinger. EU's lovgivning om sikkerhed inden for civil 
luftfart blev fastlagt efter terrorangrebene den 11. september 2001 i USA.

Ifølge de grundlæggende fælles normer i forordning (EF) nr. 820/20082 skal alle passagerer 
og deres håndbagage screenes, før de går ind i lufthavnens security-beskyttede område eller 
om bord i et fly, for at hindre passagererne i at medbringe genstande, der er forbudt ifølge 
listen i forordningen.

Forordningen indeholder sikkerhedsregler for medtagelse af væsker om bord i luftfartøjer.

                                               
1 EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.
2 EUT L 221 af 19.8.2008.
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Væskerne konfiskeres, medmindre de opbevares i individuelle beholdere på højst 100 ml, der 
medbringes i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som rummer højst 1 liter.
Restriktionerne på væsker gælder i 60 stater over hele verden. Forbuddet blev indført efter en 
gruppe terroristers forsøg på at angribe et fly med flydende sprængstoffer i 2006.

Passagerer, der kommer fra et tredjeland til en EU-lufthavn og skal videre med et andet fly ud 
af EU, skal gennemgå en sikkerhedsscreening, herunder detektion og konfiskation af væsker.

Det er blevet kompliceret at rejse på grund af sikkerhedsforanstaltninger. Europa-
Kommissionen forenkler sikkerhedskravene, hvor det er muligt. Med hensyn til væsker, der 
fortsat er en reel trussel for luftfartssikkerheden, har Europa-Kommissionen foreslået gradvis 
at erstatte den nuværende forbuds-/konfiskationspolitik med teknologier til screening af 
væsker og identificering af farlige væsker i europæiske lufthavne. Denne foranstaltning 
undersøges i øjeblikket i Europa-Parlamentet og Rådet.

Ifølge EU-lovgivningen kan passagerer, der kommer fra et "sikkert" tredjeland og er i transit i 
en EU-lufthavn, blive fritaget for konfiskering af toldfrie væsker1.
Medlemsstaterne er ansvarlige for gennemførelse af de grundlæggende fælles normer for 
luftfartssikkerhed i form af deres eget nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart2 og for at 
overvåge, hvordan lufthavnene og andre tilhørende enheder anvender 
sikkerhedsforanstaltningerne.

Konklusion

Europa-Kommissionen forstår andragerens synspunkt og generne i lufthavnen, og den 
arbejder på at forenkle sikkerhedsforanstaltningerne for væsker.

I nærværende tilfælde mener Kommissionen imidlertid, at personalet fulgte instruktionerne i 
henhold til det respektive nationale luftfartssikkerhedsprogram, som er udviklet på grundlag 
af EU-lovgivningen. Både det nationale sikkerhedsprogram og måden, screeningen foregår på 
i lufthavnene, overvåges konstant ved uanmeldte EU-inspektioner. Nylige inspektioner 
gennemført i Tyskland har ikke afsløret mangler. 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."

                                               
1 I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 820/2008, kapitel 4, litra f), stk. 6, indgår Kommissionen aftaler 
med tredjelande efter disses anmodning for dermed at skabe overensstemmelse mellem 
sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende toldfrie væsker. Når der er skabt overensstemmelse, indgås der aftaler 
om at lade toldfrie væsker, geler og aerosoler fra disse tredjelandes lufthavne anses for at være EU-væsker. 
Hidtil er der indgået aftale med Kroatien og Singapore, og der er aftaler på vej med Canada og USA. Der indgås 
meget snart en lignende aftale med Malaysia.
2 Som fastlagt i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008. EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.


