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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0434/2006 af Marco Neves da Silva, portugisisk statsborger, om angiveligt 
utilstrækkelige sikkerhedsstandarder i Portos lufthavn

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at sikkerhedsstandarderne i Francisco Sá Carneiro International Airport i 
Porto ikke opfylder de mindstekrav, som er fastlagt i den relevante EU-lovgivning. Idet han 
uden held har klaget til de nationale myndigheder og kommissionsformanden, som henviste 
sagen til Kommissionens Generaldirektorat for Energi og Transport, ønsker han nu, at 
Europa-Parlamentet gør en indsats for at sørge for sikkerheden for de rejsende til og fra Porto 
lufthavn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

"Andrageren påstår, at der kan indføres forbudte genstande i afgangsområdets screenede 
passagerområder fra de offentlige områder, idet afskærmningen mellem disse områder i 
Francisco Sá Carneiro International Airport i Porto ikke er tilstrækkelig til at hindre dette.
Andrageren hævder, at de forbudte genstande kan kastes over væggen, som ikke ville være 
høj nok, eller stikkes ind mellem væggen og støttepillerne.

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 er de fælles bestemmelser om 
sikkerhed inden for civil luftfart fastlagt. I forordningens bilag, stk. 2.2.1 (i) stilles følgende 
krav:

2.2.1. Security-beskyttede områder og andre airside-områder

i) Adgangen til security-beskyttede områder og andre airside-områder skal løbende 
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kontrolleres for at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til disse områder, 
og at ingen forbudte genstande kan indføres i eller medbringes til security-beskyttede 
områder eller i fly.

Andrageren indbragte da også sagen for Kommissionen, som straks kontaktede Portugals 
civile luftfartsmyndigheder og fik bekræftet, at man arbejdede på sagen, idet afskærmningen 
var under ombygning, og overvågningen under byggearbejdet var skærpet.

Kommissionen forlangte, at de relevante portugisiske myndigheder skulle holde den orienteret 
om udbedringsprocessen, og har nu modtaget bekræftelse på, at arbejdet snart er tilendebragt.
Den fremsendte dokumentation tyder på, at kravene i forordningen vil blive overholdt."   

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008

"Efter andragendet om sikkerhedssituationen i Porto lufthavn (andragende 434/2006), rejser 
andrageren nu spørgsmål vedrørende sikkerhedssituationen i yderligere to af Fællesskabets 
lufthavne, nemlig Madrid Barajas Airport og Fuerteventura Airport. I forbindelse med rejser 
gennem disse lufthavne har han taget fotografier af afskærmningen for at bevise, at forbudte 
genstande kan kastes fra landside (nederste etage) til airside (øverste etage), og at 
standarderne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 ikke opfyldes.
Andrageren har rejst de samme syv spørgsmål til Europa-Parlamentet, som han allerede havde 
rejst vedrørende Madrid lufthavn [her burde vist stå Porto].

For det første må det bemærkes, at – i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
2320/2002 – foretager Kommissionen inspektioner, herunder inspektioner af et passende 
udvalg af lufthavne, for at overvåge medlemsstaternes anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning (og dermed ikke for at overvåge de enkelte lufthavnes anvendelse af 
bestemmelserne). Det er medlemsstaternes ansvar at sikre anvendelsen af bestemmelserne, og 
dermed overholdelse af de fælles standarder for lufthavne på deres respektive territorier.
Derfor påhviler kontrollen med lufthavnenes overholdelse først og fremmest 
medlemsstaternes nationale inspektører som en del af det nationale kvalitetskontrolprogram 
vedrørende sikkerhed for civil luftfart.

For det andet understreger Kommissionen, at en inspektion forudsætter en samlet 
bedømmelse af sikkerhedsforanstaltningerne i en lufthavn for at kunne drage konklusioner om 
sikkerhedsniveauet.

I. Formodede brud på sikkerheden i Madrid Barajas Airport

Angående de syv spørgsmål i andragerens brev af 25. juni 2007 om sikkerhedssituationen i 
Madrid Barajas Airport, vil Kommissionen svare følgende:

1. Er der tidligere blevet foretaget inspektion af denne lufthavn?

Madrid Barajas Airport er tidligere blevet inspiceret af Kommissionen. Imidlertid var 
den nyligt opførte terminal, som andrageren refererer til, endnu ikke færdigbygget på 
daværende tidspunkt, så denne del af lufthavnen er ikke blevet inspiceret af 
Kommissionen.
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I henhold til det nationale kvalitetskontrolprogram foretager de kompetente spanske
myndigheder (de nationale inspektører) jævnligt kontrol med overholdelsen i Madrid 
Barajas Airport.

2. Hvem har ikke opfyldt sine forpligtelser til at udbedre disse mangler? Se spørgsmål 1.

3. Er EF interesseret i en opfølgning på de korrigerende foranstaltninger både i Porto 
og Madrid, dvs. sanktioner (inklusive nationale sanktioner) som fastsat i artikel 12 i 
forordningen?

Kommissionen følger altid de korrigerende foranstaltninger i lufthavne, hvor 
forsømmelser er blevet konstateret. Om nødvendigt vil Kommissionen komme med 
tiltag i henhold EF-traktaten.

4. Kan EF garantere, at de pågældende medlemsstater overholder artikel 12? Hvad 
bliver der gjort?

Når Kommissionen inspicerer medlemsstater, vurderer den om de nødvendige 
beføjelser er blevet overdraget eller ikke er blevet overdraget fra medlemsstaten til de 
kompetente myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse af standarderne. Dette 
indebærer en vurdering af kontrolforanstaltningerne og deres formålstjenlighed. Om 
nødvendigt vil Kommissionen komme med tiltag i henhold til EF-traktaten.

5. Begge lufthavne blev indviet efter forordningens ikrafttræden, og alligevel forekommer 
der forsømmelser. Gør EF ikke noget?

Hvis Kommissionen konstaterer tilsidesættelse af standarderne fastsat i forordning 
(EF) nr. 2320/2002, vil den berørte medlemsstat blive afkrævet en udbedring af 
manglerne indenfor en fastsat tidsramme.

6. Foretager EF virkelig inspektioner i de europæiske lufthavne, garanterer den for 
kvaliteten af de nationale inspektører og de nationale kontrolprogrammer for civil 
luftfart osv.?

Mellem indførelsen i 2004 og juni 2007 har Kommissionen foretaget i alt 103 
inspektioner – 54 indledende lufthavnsinspektioner, 21 opfølgende inspektioner af 
lufthavne og 28 inspektioner af de kompetente nationale myndigheder.

7. Hvornår og hvorfor blev denne afskærmning opstillet?

Kommissionen er ikke den rette institution til at besvare dette spørgsmål.

II. Formodede brud på sikkerheden i Fuerteventura Airport

Angående Fuerteventura Airport er spørgsmålene rejst af andrageren enslydende med dem om 
lufthavnen i Madrid. Bortset fra det første spørgsmål er de øvrige allerede blevet besvaret af 
Kommissionen (del I).

1. Er der tidligere blevet foretaget inspektion af denne lufthavn?
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Fuerteventura lufthavn er blevet besøgt af Kommissionen i februar 2007 inden for 
rammerne af en inspektion af de kompetente spanske myndigheder for at overvåge 
gennemførelsen af det spanske nationale kvalitetskontrolprogram vedrørende 
sikkerhed for civil luftfart. Imidlertid foretog Kommissionen ingen inspektion af 
denne lufthavn.

I henhold til det nationale kvalitetskontrolprogram anvender de spanske myndigheder 
(de nationale inspektører) jævnligt mekanismer til kontrol med overholdelse i 
Fuerteventura lufthavn.

Kommissionen foretager inspektioner, herunder inspektioner af et passende udvalg af 
lufthavne, for at overvåge medlemsstaternes anvendelse af bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 2320/2002. Desuden har Kommissionen, som følge af de 
oplysninger den har modtaget fra andrageren, kontaktet de kompetente spanske 
myndigheder angående hans forespørgsel og blev forsikret om, at en undersøgelse er 
blevet sat i værk, og hvis der konstateres brud på sikkerheden, vil der omgående blive 
truffet korrigerende foranstaltninger."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. april 2010.

"Efter afsluttet behandling af dette andragende ved Udvalget for Andragenders møde den 3.-4. 
november 2009 sendte andrageren den 9. december 2009 en rapport fra anklagemyndigheden 
i Portugal til udvalget og bad om at få andragendet genåbnet og Kommissionen om at træffe 
yderligere foranstaltninger på området.

Kommissionen modtog den 12. december 2009 en tilsvarende mail fra andrageren. 
Kommissionen oplyste i sit svar af 15. januar 2010 andrageren om, at de givne oplysninger 
ikke ændrede Kommissionens vurdering af situationen, og at den på baggrund af den 
omfattende tidligere korrespondance med andrageren på området ikke ville forfølge sagen 
yderligere."


