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Verzoekschrift 0434/2006, ingediend door Marco Neves da Silva (Portugese 
nationaliteit), over vermeende ontoereikende veiligheidsnormen op de luchthaven van 
Porto

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de veiligheidsnormen op de internationale luchthaven "Francisco Sá 
Carneiro" te Porto niet voldoen aan de minimumeisen die in de desbetreffende EU-wetgeving 
zijn vastgelegd. Nadat hij de kwestie zonder succes aan de nationale autoriteiten en de 
voorzitter van de Commissie had voorgelegd, die de kwestie heeft doorverwezen naar het 
directoraat-generaal Energie en vervoer van de Commissie, verzoekt hij nu het Europees 
Parlement passende stappen te ondernemen om de veiligheid te garanderen van 
vliegtuigpassagiers die naar en van de luchthaven van Porto reizen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Indiener beweert dat verboden voorwerpen vanuit publieke zones in de vertrekzone van 
gecontroleerde passagiers op de internationale luchthaven "Francisco Sá Carneiro" te Porto 
geïntroduceerd kunnen worden, aangezien de afscheiding niet volstaat dit te voorkomen. 
Indiener beweert dat de verboden voorwerpen over de muur, die niet hoog genoeg zou zijn, 
gegooid kunnen worden of tussen de muur en de steunpilaren kunnen worden geïntroduceerd.

Verordening 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad stelt gemeenschappelijke 
regels vast op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart. In deze Verordening 
werd in punt 2.2.1 (i) van de bijlage het volgende bepaald:
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2.2.1 Om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones en andere zones aan de 
luchtzijde
(i) De toegang tot om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones en andere zones 
aan de luchtzijde worden te allen tijde gecontroleerd teneinde te waarborgen dat 
onbevoegden geen toegang tot deze zones krijgen en dat geen verboden voorwerpen in 
om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones of in vliegtuigen kunnen worden 
binnengebracht.

Indiener legde de zaak voor aan de Commissie, die vervolgens contact opnam met de 
Portugese burgerluchtvaartautoriteiten en de bevestiging kreeg dat de kwestie werd aangepakt 
door herbouw van de afscheiding en versterking van de controles tot aan het einde van de 
werkzaamheden.

De Commissie heeft de betreffende Portugese autoriteiten verzocht haar de meest recente 
informatie over het proces van herbouw van de afscheiding mee te delen en heeft inmiddels 
de bevestiging ontvangen dat de werkzaamheden spoedig voltooid zullen zijn. Het geleverde 
bewijs toont aan dat de in de Verordening vastgelegde bepaling is nageleefd.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Na zijn verzoekschrift over de onveilige situatie op de luchthaven van Porto (verzoekschrift 
nr. 434/2006), plaatst indiener nu vraagtekens bij de veiligheidssituatie van twee andere 
luchthavens in de Gemeenschap, namelijk de luchthaven Barajas te Madrid en de luchthaven 
van Fuerteventura. Op doorreis langs deze luchthavens heeft indiener de omheiningen 
gefotografeerd teneinde aan te tonen dat er verboden artikelen kunnen worden gegooid van de 
landzijde (benedenetage) naar de luchtzijde (bovenetage) en dat derhalve niet wordt voldaan 
aan een aantal van de normen die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2320/2002. Na 
reeds eerder zeven vragen te hebben gesteld over de luchthaven van Madrid, stelt indiener het 
Europees Parlement nu nogmaals diezelfde zeven vragen over de luchthaven van 
Fuerteventura.

Ten eerste dient te worden aangetekend dat de Commissie overeenkomstig artikel 7, lid 2 van 
Verordening (EG) nr. 2320/2002 inspecties verricht, waaronder inspecties van een passende 
steekproef van luchthavens, met als doel toezicht te houden op de toepassing van deze 
verordening door de lidstaten (en derhalve niet om toezicht te houden op de toepassing 
daarvan door luchthavens). Het is de taak van de lidstaten om zeker te stellen, en dus af te 
dwingen, dat op luchthavens op hun respectieve grondgebied wordt voldaan aan de algemene 
normen. Met andere woorden, het toezicht op luchthavens maakt deel uit van de nationale 
programma’s voor kwaliteitscontrole van de beveiliging van de burgerluchtvaart en is dan ook 
primair de verantwoordelijkheid van de nationale inspectiediensten van de lidstaten.

Ten tweede wil de Commissie benadrukken dat, wil men conclusies kunnen trekken over het 
algehele niveau van veiligheid, een inspectie een algehele beoordeling dient te zijn van alle op 
een luchthaven getroffen veiligheidsmaatregelen.

I. Vermeende schendingen van de veiligheidsnormen op luchthaven Barajas te Madrid
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De Commissie zou als volgt willen antwoorden op de zeven vragen die indiener in zijn brief 
van 25 juni 2007 heeft gesteld inzake de veiligheidssituatie op luchthaven Barajas te Madrid:
1. Zijn er in het verleden inspecties uitgevoerd op deze luchthaven?

Luchthaven Barajas te Madrid is in het verleden door de Commissie geïnspecteerd. De 
onlangs gebouwde terminal waar indiener naar verwijst, was op dat moment echter nog 
niet in gereedheid. Dit deel van de luchthaven is derhalve nog niet door de Commissie 
geïnspecteerd.

Overeenkomstig het Spaanse nationale programma voor kwaliteitscontrole voert de 
desbetreffende Spaanse autoriteit (de nationale inspectiedienst) regelmatig controles uit 
op de naleving van de normen op luchthaven Barajas te Madrid.

2. Wie heeft nagelaten deze onregelmatigheden te zien? Zie vraag 1.

3. Is de EG eventueel voornemens een vervolg te geven aan de corrigerende acties in zowel 
Porto als Madrid, d.w.z. in de vorm van sancties (met inbegrip van nationale sancties), 
zoals bedoeld in artikel 12 van de Verordening?

De Commissie geeft altijd een vervolg aan corrigerende acties op luchthavens waar 
gebreken zijn geconstateerd. Indien nodig, onderneemt de Commissie stappen op basis 
van de in het EG-Verdrag vastgelegde middelen. 

4. Kan de EG de naleving van artikel 12 door de betrokken lidstaten garanderen? Welke 
stappen worden feitelijk genomen?

Wanneer de Commissie de lidstaten inspecteert, beoordeelt zij of elk van de lidstaten al 
dan niet de benodigde bevoegdheden heeft toegekend aan de desbetreffende autoriteit 
teneinde een effectieve uitvoering van de normen te waarborgen. Dit omvat een 
beoordeling van de genomen handhavingsmaatregelen en de toereikendheid daarvan. 
Waar nodig, neemt de Commissie maatregelen overeenkomstig de middelen die zij 
daartoe heeft krachtens het EG-Verdrag.

5. Beide luchthavens zijn geopend nadat de regelgeving is doorgevoerd en toch zijn er nog 
altijd tekortkomingen. Waarom zorgt de EG niet dat hier iets aan gebeurt?

Zodra de Commissie vaststelt dat de normen zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
2320/2002 niet worden nageleefd, wordt de desbetreffende lidstaat verplicht binnen een 
bepaalde tijd de tekortkomingen te verhelpen.

6. Voert de EG echt controles uit op alle Europese luchthavens en staat zij echt garant voor 
de kwaliteit van de nationale inspecteurs, de nationale programma’s voor beveiliging van 
de burgerluchtvaart etc.?

Tussen de introductie in 2004 en juni 2007 heeft de Commissie in totaal 103 inspecties 
uitgevoerd – 54 eerste luchthaveninspecties, 21 vervolginspecties van luchthavens en 28 
inspecties van de desbetreffende nationale autoriteiten.
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7. Wanneer en waarom is deze omheining geplaatst?

De Commissie is niet de geëigende instelling om op deze vraag antwoord te geven.

II. Vermeende schendingen van de veiligheidsnormen op de luchthaven van Fuerteventura

Ten aanzien van veiligheid op de luchthaven van Fuerteventura zijn de vragen die indiener 
stelt van dezelfde aard als die inzake de luchthaven van Madrid. Behalve de eerste vraag zijn 
alle vragen daarom reeds door de Commissie beantwoord (zie deel I).

1. Zijn er in het verleden inspecties uitgevoerd op deze luchthaven?

De Commissie heeft in februari 2007 een bezoek gebracht aan de luchthaven van 
Fuerteventura in het kader van een inspectie van de desbetreffende Spaanse autoriteit die 
toezicht houdt op de uitvoering van het Spaanse nationale programma voor 
kwaliteitscontrole van de burgerluchtvaart. De Commissie heeft echter niet zelf de 
luchthaven geïnspecteerd.

Overeenkomstig het Spaanse nationale programma voor kwaliteitscontrole voert de 
desbetreffende Spaanse autoriteit (de nationale inspectiedienst) regelmatig controles uit 
op de naleving van de normen op de luchthaven van Fuerteventura.

De Commissie verricht inspecties, waaronder inspecties van een passende steekproef van 
luchthavens, met als doel toezicht te houden op de toepassing van Verordening (EG) nr. 
2320/2002 door de lidstaten.

Naar aanleiding van de door indiener verstrekte informatie heeft de Commissie daarnaast met 
betrekking tot de vragen van indiener contact opgenomen met de desbetreffende Spaanse 
autoriteit. Daarop heeft zij de verzekering gekregen dat er een onderzoek is uitgevoerd en dat 
er directe corrigerende acties worden ondernomen zodra geconstateerd wordt dat er sprake is 
van een schending van de veiligheidsnormen.


