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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0983/2011 af Robert Caron, fransk statsborger, og talrige 
medunderskrivere, om afskaffelse af forpligtelsen til flyveplaner for flyvninger 
inden for Fællesskabet, der udføres efter visuelle flyveregler (VFR)

1. Sammendrag

VFR-reglerne kræver, at piloten skal kunne orientere sig uden for cockpittet, styre flyets 
højde, navigere og undgå forhindringer og andre fly. Adskillige medlemsstater kræver 
flyveplaner for sådanne flyvninger hen over landegrænser. Andragerne anser dette for en 
"skjult" grænsekontrol for flyvninger, der udføres inden for Schengenlandenes grænser. De 
ønsker dette krav afskaffet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andragendet henviser til det igangværende arbejde med at fastsætte standardiserede 
europæiske luftfartsregler og mere specifikt til del A, som blev godkendt af medlemsstaterne i 
starten af 2011 (endnu ikke offentliggjort - i afventning af del B). Da regelsættet er baseret på 
ICAO's bestemmelser, omfatter det også krav til indgivelse af flyveplaner for flyvninger, der 
krydser internationale grænser. Regelsættet forventes at være færdiggjort i marts 2012 og
gennemført mellem december 2012 og december 2014. 

Kommissionen foreslog at ophæve kravet til indgivelse af flyveplaner for flyvninger inden for 
Schengenområdet, der udføres efter visuelle flyveregler i 2011. Som andrageren nævner, er 
dette allerede praksis i nogle medlemsstater, som har vurderet, at sådanne flyveplaner ikke har 
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yderligere merværdi i forhold til lufttrafikstyring. Sammenlignelige nationale flyvninger er 
ikke underlagt dette krav. Af militær- og sikkerhedshensyn i enkelte medlemsstater blev 
Kommissionens forslag forkastet.

Ud fra Schengenperspektivet skal det bemærkes, at interne grænser kan krydses alle steder, 
uden at der udføres en grænsekontrol af personer. Kun hvis det ikke med sikkerhed kan 
afgøres, om et fly udelukkende kommer fra eller er på vej til medlemsstaternes område uden 
mellemlanding på et tredjelands område, foretages der grænsekontrol af personer på private 
flyvninger i overensstemmelse med punkt 2.3.3. i bilag VI i Schengengrænsekodeksen. 
Indgivelse af flyveplaner udgør ikke som sådan grænsekontrol. 

Konklusion

Det kompromis, der blev indgået i 2011, gør det muligt for medlemsstaterne at ophæve 
kravene til flyveplaner på bilateralt grundlag med deres naboer. Kommissionen vil overveje 
endnu en gang at stille et forslag om ophævelse af kravene, næste gang de relevante regler 
revideres."  


