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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0434/2006, ingiven av Marco Neves da Silva, 

(portugisisk medborgare), om påstått olämpliga säkerhetsstandarder vid 
Portos flygplats

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att säkerhetsstandarderna vid den internationella flygplatsen 
”Francisco Sá Carneiro” i Porto inte uppfyller de minimikrav som fastställs i den berörda 
EU-lagstiftningen. Efter att utan resultat ha vänt sig till de nationella myndigheterna och till 
kommissionens ordförande, som vidarebefordrade frågan till kommissionens 
generaldirektorat för energi och transport, ber framställaren nu Europaparlamentet att vidta de 
nödvändiga åtgärderna för att garantera säkerheten för flygpassagerare som reser till och från 
Portos flygplats.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 oktober 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 23 mars 2007

Framställaren hävdar att förbjudna föremål kan införas från offentliga områden till 
avgångsområden för kontrollerade passagerare, eftersom gränsen inte är tillräcklig för att 
förhindra detta vid den internationella flygplatsen ”Francisco Sá Carneiro” i Porto. 
Framställaren hävdar att förbjudna föremål kan kastas över väggen, som inte är tillräckligt 
hög, eller införas mellan väggen och stödpelarna.
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I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 fastställs gemensamma 
skyddsregler för den civila luftfarten. I förordningen fastställs följande krav i punkt 2.2.1 i i 
bilagan:

2.2.1. Behörighetsområden och andra områden av flygsidan

i) Tillträdet till behörighetsområden och andra områden av flygsidan skall alltid 
kontrolleras så att inga obehöriga personer kommer in på dessa områden och så att 
inga förbjudna föremål kan föras in på säkerhetsområden eller ombord på flygplan.

Framställaren vände sig mycket riktigt till kommissionen i denna fråga, som kontaktade de 
portugisiska civila luftfartsmyndigheterna vid den tidpunkten, vilka bekräftade att de vidtagit 
åtgärder för att avhjälpa situationen genom att bygga om gränsen och att övervakningen hade 
skärpts under ombyggnadsarbetet.

Kommissionen uppmanade de portugisiska behöriga myndigheterna att uppdatera 
informationen om arbetet med att avhjälpa situationen och har nu fått en bekräftelse på att 
arbetet snart kommer att vara slutfört. De bevis som lämnats visar att de krav som fastställs i 
förordningen nu uppfylls.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 mars 2008

Efter framställningen om säkerhetssituationen vid Portos flygplats (framställning 0434/2006), 
ifrågasätter framställaren nu säkerhetssituationen vid två andra gemenskapsflygplatser, 
nämligen Barajasflygplatsen i Madrid och Fuerteventuras flygplats. När han reste igenom 
dessa flygplatser tog han fotografier av stängsel för att bevisa att förbjudna föremål kan kastas 
in från landsidan (undre planet) till flygsidan (övre planet) och att några av de standarder som 
fastställs i förordning (EG) nr 2320/2002 inte uppfylls. Framställaren har ställt samma 
(sju) ytterligare frågor till Europaparlamentet som han redan ställt om Madridflygplatsen.

För det första ska det påpekas att kommissionen – i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) 
nr 2320/2002 – utför inspektioner, bland annat på ett lämpligt urval flygplatser, för att 
övervaka medlemsstaternas tillämpning av denna förordning (följaktligen inte för att övervaka 
tillämpningen vid enskilda flygplatser). Det är medlemsstaternas ansvar att se till att de 
gemensamma standarderna tillämpas, och följaktligen genomförs, vid de flygplatser som är 
belägna inom deras respektive territorier. Som en del av programmen för kvalitetskontroll av 
luftfartsskyddet för civil luftfart är det främst medlemsstaternas nationella inspektörer som 
ska övervaka att bestämmelserna följs vid flygplatserna.

För det andra påpekar kommissionen att en inspektion måste omfatta en samlad utvärdering 
av de säkerhetsåtgärder som tillämpas vid en flygplats för att det ska vara möjligt att dra 
slutsatser om säkerhetsnivån.
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I. Påstådda överträdelser av säkerhetsbestämmelserna vid Barajasflygplatsen i Madrid

När det gäller de sju frågor som framställaren ställer i sitt brev av den 25 juni 2007 om 
säkerhetssituationen vid Barajasflygplatsen i Madrid, lämnar kommissionen följande svar:

1. Har någon inspektion utförts av denna flygplats tidigare?

Barajasflygplatsen i Madrid har inspekterats av kommissionen tidigare. Den nybyggda 
terminal som framställaren avser var emellertid inte färdigbyggd vid det tillfället, så denna 
del av flygplatsen har ännu inte inspekterats av kommissionen.

Den behöriga spanska myndigheten (de nationella inspektörerna) utför, i enlighet med sitt 
nationella kvalitetskontrollprogram, regelbundet inspektioner för att övervaka 
efterlevnaden vid Barajasflygplatsen i Madrid.

2. Vem försummade att lägga märke till dessa oegentligheter? Se fråga 1.

3. Är kommissionen intresserad av följderna av rättelseåtgärderna vid flygplatserna både i 
Porto och i Madrid, dvs. av påföljderna (inklusive nationella påföljder) enligt artikel 12 i 
förordningen?

Kommissionen följer alltid upp de rättelseåtgärder som vidtas vid flygplatser där brister 
har konstaterats. I förekommande fall kommer kommissionen att vidta åtgärder inom 
ramen för de instrument som föreskrivs i EG-fördraget.

4. Kan kommissionen garantera de berörda medlemsstaternas efterlevnad av artikel 12? 
Vad görs i detta avseende?

När kommissionen utför inspektioner i medlemsstaterna bedömer den om varje 
medlemsstat har gett sin behöriga myndighet de nödvändiga befogenheterna för att 
garantera en effektiv tillämpning av standarderna. Detta omfattar en utvärdering av de 
genomförandeåtgärder som vidtagits och deras lämplighet. I förekommande fall kommer 
kommissionen att vidta åtgärder inom ramen för de instrument som föreskrivs i 
EG-fördraget.

5. Båda dessa flygplatser invigdes långt efter det att förordningen hade trätt i kraft och trots 
detta sker oegentligheter. Gör inte kommissionen något för att ändra på detta eller vidtar 
den inte andra åtgärder?

I de fall där kommissionen konstaterar bristande efterlevnad av standarderna i förordning 
(EG) nr 2320/2002 är den berörda medlemsstaten skyldig att rätta till bristerna inom en 
fastställd tidsperiod.

6. Genomför kommissionen verkligen inspektioner av flygplatserna inom EU och 
kontrollerar den kvaliteten hos de nationella inspektörerna, de nationella 
säkerhetsprogrammen för civil luftfart och så vidare?

Mellan det att den nuvarande kommissionen tillträdde 2004 och juni 2007 har 
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kommissionen genomfört totalt 103 inspektioner – 54 inledande flygplatsinspektioner, 
21 uppföljningsinspektioner av flygplatser och 28 inspektioner av behöriga nationella 
myndigheter.

7. När och varför placerades detta stängsel där?

Kommissionen är inte den lämpliga institutionen att besvara denna fråga.

II. Påstådda överträdelser av säkerhetsbestämmelserna vid Fuerteventuras flygplats

När det gäller Fuerteventuras flygplats är den säkerhetsfråga som framställaren tar upp av 
samma karaktär som frågan om flygplatsen i Madrid. Bortsett från den första frågan har de 
andra frågorna redan besvarats av kommissionen (del I).

1. Har någon inspektion genomförts av denna flygplats tidigare?

Fuerteventuras flygplats besöktes av kommissionen i februari 2007 inom ramen för en 
inspektion av den spanska behöriga myndigheten för att övervaka genomförandet av det 
spanska nationella programmet för kvalitetskontroll av luftfartsskyddet för civil luftfart. 
Kommissionen genomförde emellertid ingen inspektion av denna flygplats.

I enlighet med sitt nationella kvalitetskontrollprogram utför den behöriga spanska 
myndigheten (de nationella inspektörerna) regelbundet inspektioner för att övervaka 
efterlevnaden vid Fuerteventuras flygplats.

Kommissionen utför inspektioner, bland annat på ett lämpligt urval flygplatser, för att 
övervaka medlemsstaternas tillämpning av förordning (EG) nr 2320/2002.
Efter de upplysningar som mottagits från framställaren kontaktade kommissionen dessutom 
den behöriga spanska myndigheten om hans fråga och försäkrades om att en utredning hade 
genomförts och att omedelbara rättelseåtgärder skulle vidtas om någon överträdelse av 
säkerhetsbestämmelserna skulle bekräftas.


