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LUFTTRANSPORT: LUFTFARTSSKYDDET
INOM DEN CIVILA LUFTFARTEN

Luftfartsskyddet (inte att förväxla med flygsäkerheten[1]) har som uppgift att förhindra
sabotage mot luftfartyg, passagerare och besättning. Efter de fruktansvärda attackerna
2001 har EU antagit en rad säkerhetsbestämmelser för att skydda den civila luftfarten.
Dessa bestämmelser uppdateras regelbundet för att inbegripa de nya risker som uppstår.
Medlemsstaterna har fortfarande rätt att tillämpa strängare åtgärder.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MÅL

Luftfartsskyddet har som mål att förhindra olagliga handlingar, framför allt att hålla hotfulla
föremål, såsom vapen och sprängämnen, borta från luftfartyg. Denna fråga stod i flera årtionden
högt på dagordningen men blev en stor källa till oro efter terroristattackerna i september 2001.
Sedan dess har regelverket på området utökats avsevärt i hela världen, såväl på nationell
nivå, genom internationellt samarbete/internationella avtal, som genom Internationella civila
luftfartsorganisationen[2]  (Icao) och bilaga 17 till Chicagokonventionen och det relaterade
allmänna programmet för säkerhetsgranskningar[3] (Usap). EU har utvecklat en lämplig politik
som regelbundet uppdateras för att inbegripa nya risker och hot samt tekniska förändringar.

RESULTAT

Efter terroristattackerna i september 2001 antogs förordning (EG) nr 2320/2002[4] för att skydda
den civila luftfarten och ge en gemensam tolkningsgrund för medlemsstaterna av bilaga 17 till
Chicagokonventionen. I mars 2008 ersattes denna förordning av förordning (EG) nr 300/2008[5].
Denna förordning antogs av parlamentet och rådet för att fastställa gemensamma regler och
gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd samt mekanismer för att kontrollera
att kraven efterlevs. Förordningen har kompletterats med en rad förordningar (allmänna åtgärder
för att komplettera de gemensamma grundläggande standarderna, eller detaljerade åtgärder

[1]Med flygsäkerhet avses utformning, produktion, underhåll och drift av luftfartyg (se faktablad5.6.10).
[2]Internationella civila luftfartsorganisationen är ett fackorgan inom FN som inrättades genom konventionen angående
internationell civil luftfart (även känd som Chicagokonventionen) som undertecknades den 7 december 1944. I dag har
191 länder anslutit sig till konventionen. Icao fastställer framför allt standardbestämmelser och rekommendationer som
avtalsparterna ska följa, men det finns ingen bindande mekanism som garanterar att dessa verkligen tillämpas.
[3]I bilaga 17 till Chicagokonventionen fastställs standardbestämmelser och rekommendationer för skydd av
internationella flygtransporters säkerhet. Det allmänna programmet för säkerhetsgranskningar infördes 2002 för att
kontrollera att Icao:s avtalsparter respekterade dessa standarder.
[4]EUT L 355, 30.12.2002, s. 1.
[5]EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.6.10.pdf
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för genomförande av dessa standarder[6]) som kommissionen antagit enligt det föreskrivande
förfarandet med kontroll. Det är värt att notera att genomförandebestämmelser ”i vilka det
finns känslig säkerhetsinformation” inte offentliggörs. EU:s regelverk grundar sig på bindande
gemensamma standarder och följande grundläggande principer:
— Varje medlemsstat ansvarar för säkerheten på de flyg som avgår från deras territorium (så

kallad ”host state responsibility” enligt Icao).

— Alla passagerare, all personal och allt bagage måste kontrolleras innan de får gå
ombord eller lastas ombord. Frakt, post och förnödenheter för användning ombord måste
kontrolleras innan de lastas ombord, om de inte redan har genomgått ändamålsenliga
säkerhetskontroller.

— Medlemsstaterna har fortfarande rätt att tillämpa strängare säkerhetsåtgärder om de anser
att det är nödvändigt.

EU:s regelverk täcker alla länkar i lufttransportkedjan som kan påverka säkerheten ombord på
luftfartyget och/eller säkerheten i infrastrukturen. Detta omfattar följande: flygplats, luftfartyg,
passagerare, bagage, last, förnödenheter på flygplatsen och ombord, säkerhetspersonal och
säkerhetsutrustning. EU:s bestämmelser tillämpas på alla flygplatser i unionen som är öppna
för civil luftfart, på alla operatörer som tillhandahåller tjänster på dessa flygplatser, inklusive
lufttrafikföretag, och på alla andra operatörer som ”tillämpar standarder för luftfartsskydd” då de
tillhandahåller varor eller tjänster till eller via dessa flygplatser[7]. De säkerhetsstandarder som
tillämpas måste dock vara i proportion till det luftfartyg/den verksamhet/den trafik som berörs.
Varje medlemsstat bör därför utse en enda myndighet som ska ha i uppgift att samordna och
övervaka att lagen om luftfartsskydd genomförs samt utarbeta och genomföra ett ”nationellt
säkerhetsprogram för civil luftfart” (som fastställer alla berörda operatörers uppgifter och
skyldigheter). Medlemsstaterna bör också fastställa och genomföra ett ”nationellt program
för verksamhetskontroll” (för att avgöra hur väl operatörerna uppfyller kraven och för att
vidta åtgärder för att korrigera brister), införa sanktioner vid överträdelser och samarbeta med
kommissionen då den gör inspektioner för att kontrollera att EU:s luftfartsskyddsbestämmelser
följs. De berörda operatörerna måste utarbeta och genomföra ett ”säkerhetsprogram” för att
uppfylla EU:s bestämmelser och det ”nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart” i den
medlemsstat där de har sitt säte. Kommissionen ska göra oanmälda inspektioner av flygplatser
och operatörer i samarbete med de nationella myndigheter som är ansvariga för luftfartsskyddet
(dessa myndigheter ska också inspekteras) för att övervaka att EU:s regelverk tillämpas.
Från juli 2014 ska lufttrafikföretag som vill flyga frakt till EU från en flygplats utanför EU följa
ACC3-programmet för att säkerställa att denna frakt kontrolleras fysiskt i enlighet med EU:s
standarder. I detta syfte gör de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter i vederbörliga
fall kontroller på plats vid flygplatser i tredjeländer.
För att underlätta lufttransport kan kommissionen erkänna tredje länders motsvarande
standarder för luftfartsskydd, vilket för närvarande är fallet för Förenta staterna, Kanada och
en del andra europeiska länder utanför EU. Vidare godkänner EU och Förenta staterna sedan
juni 2012 varandras säkerhetssystem för flygfrakt, oberoende av om frakten transporteras på ett
fraktluftfartyg eller passagerarluftfartyg. Som en följd av detta behöver lufttrafikföretag som
flyger frakt mellan EU och Förenta staterna inte uppfylla några ytterligare krav från EU eller
Förenta staterna.

[6]Detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna är konsoliderade i
förordning (EU) 2015/1998.
[7]EU:s luftfartsskyddsbestämmelser gäller även för Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.
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Enligt gällande lagstiftning är det medlemsstaterna som ska fatta beslut om hur kostnaderna för
luftfartsskyddet ska täckas. År 2009 lade kommissionen fram ett direktiv för att garantera att
de viktigaste principerna, såsom kostnadssamband och icke-diskriminering av lufttrafikföretag
eller passagerare, tillämpas[8]. I förslaget antog man emellertid ingen ståndpunkt i kärnfrågan
om huruvida man ska använda sig av offentlig finansiering eller tillämpa principen om att
användaren betalar samt fastställde att beslut om vem som ska betala för säkerheten ska fattas
i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Eftersom lagstiftaren inte hade godkänt förslaget drog
kommissionen tillbaka det 2015.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet har alltid ansett att det civila luftfartsskyddet är ett av EU:s viktigaste
ansvarsområden och har arbetat för att det ska inrättas ett strikt och effektivt system för att
förebygga och undvika terroristattacker. I detta sammanhang har parlamentet också betonat hur
viktiga medborgarnas grundläggande rättigheter är liksom behovet av att kompensera åtgärder
för att förbättra luftfartsskyddet med starka och ändamålsenliga åtgärder som syftar till att
skydda medborgarnas integritet, personliga värdighet och hälsa.
I sin resolution av den 23 oktober 2008 tvingade exempelvis parlamentet kommissionen att dra
tillbaka och ändra ett förslag om kroppsskanning. I sitt betänkande av den 1 juni 2011 krävde
parlamentet att all teknik som använder joniserande strålning i samband med säkerhetskontroller
skulle förbjudas och rekommenderade att endast standardfigurer får användas samt att uppgifter
inte får lagras eller sparas. Den lagstiftning om kroppsskannrar som antogs i november 2011[9]

uppfyller dessa kriterier.
På ett generellt plan anser parlamentet att det inte är ändamålsenligt att tillämpa
kommittéförfarandet inom luftfartssektorn, framför allt inte för åtgärder som påverkar
medborgarnas rättigheter. I sitt betänkande från juni 2011 krävde parlamentet därför att det
skulle involveras till fullo genom medbeslutandeförfarandet (något som emellertid fortfarande
inte är fallet).
Vad gäller finansieringen av säkerhetsåtgärder anser parlamentet att säkerhetsavgifter endast
ska täcka säkerhetskostnader och att medlemsstater som vidtar strängare åtgärder själva bör stå
för tilläggskostnaderna.
Relaterade beslut av Europaparlamentet:
— Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2008 om luftfartsskyddsåtgärder och

kroppsskanning – konsekvenser för de mänskliga rättigheterna, integriteten, den personliga
värdigheten och dataskyddet[10].

— Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till
Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd[11].

— Resolutionen av den 6 juli 2011 om luftfartsskydd med särskild inriktning på
säkerhetsskannrar[12].

Marc Thomas
07/2017

[8]COM(2009)0217.
[9]Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2011 (EUT L 293, 11.11.2011) och förordning (EU) nr 1147/2011
(EUT L 294, 12.11.2011).

[10] EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 71.
[11] EUT C 81, 15.3.2001, s. 164.
[12] EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 125.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0217
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