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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0720/2011 af Siegfried Schäfer, tysk statsborger, om forbuddet imod 
at medtage væsker i håndbagagen under flyrejser

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over sikkerhedskontrollen ved en transitflyvning i Tyskland. 
Andrageren kom fra Dubrovnik, hvor han blev kontrolleret i henhold til de europæiske 
normer, og rejste videre med et indenrigsfly fra Köln til Friedrichshafen. Inden denne 
flyvning blev han kontrolleret igen. En flaske alkohol, som han havde købt i Dubrovnik blev 
beslaglagt. Andrageren klager over, at han blev kontrolleret to gange, selv om han ikke havde 
været uden for den sikrede zone.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. november 2011

"I henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og gennemførelseslovgivningen skal alle 
passagerer og deres håndbagage screenes for at forhindre, at forbudte genstande bringes ind i 
security-beskyttede områder og om bord på et luftfartøj. Dette finder anvendelse på 
passagerer, der ankommer fra steder uden for EU og er i transit i en EU-lufthavn, såvel som 
passagerer, der kommer fra en EU-lufthavn. Når en screening har fundet sted i den første EU-
lufthavn, skal ingen kategorier af transitpassagerer screenes igen ved transit til en 
efterfølgende EU-lufthavn.     
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Ifølge den gældende EU-lovgivning om væsker, spray og gelé (LAGs) som en del af 
håndbagage må væsker, spray og gelé på over 100 ml kun bringes ind i security-beskyttede 
områder eller om bord på et luftfartøj, hvis de er blevet sikkerhedsscreenet eller er omfattet af 
en undtagelse. Ifølge stk. 4.1.3.4 i forordning (EF) nr. 185/2010 er der undtagelser fra 
screening for: 
(a) LAGs i individuelle beholdere på højst 100 milliliter 

(b) LAGs, der bruges undervejs i luftfartøjet (til medicinske formål, babymad) 
(c) EU-toldfrie LAGs pakket i sikrede forseglingsposer (STEB), i hvilke der er 
tilfredsstillende og synligt bevis for køb i en EU-lufthavn eller om bord på et EU-luftfartøj på 
den pågældende dag, og 

(d) toldfrie LAGs pakket i STEBs, i hvilke der er tilfredsstillende og synligt bevis for nyligt 
køb i en lufthavn i et af de tredjelande, der i henhold til EU-lovgivningen står på listen over
lande, der opfylder sikkerhedsstandarder svarende til EU's. 

Dubrovnik lufthavn i Kroatien er omfattet af ovenstående undtagelse (d). Det lader dog, ifølge 
de oplysninger, der fremgår af andragendet, til, at vilkårene med hensyn til emballagen ikke 
har blevet opfyldt, eftersom flasken med alkohol ikke lader til at have været pakket i en STEB 
med tilfredsstillende købsbevis, som skal omfatte sted og dato for købet. 
I Köln blev passageren screenet i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og eftersom 
flaskens emballage ikke opfyldte bestemmelserne, burde screeneren absolut ikke tillade, at 
flasken med alkohol blev bragt ind på det security-beskyttede område i lufthavnen eller om 
bord på et luftfartøj.  

Konklusion

Ud fra de foreliggende oplysninger har Kommissionen ingen grund til at mene, at 
sikkerhedspersonalet i Köln lufthavn ikke har anvendt luftfartssikkerhedsforanstaltningerne i 
henhold til de gældende EU-bestemmelser." 


