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σχετικά με ισχυρισμούς π ε ρ ί  πλημμελών συνθηκών ασφάλειας στο 
αεροδρόμιο του Πόρτο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι προδιαγραφές ασφάλειας στον διεθνή αερολιμένα «Francisco 
Sa Carneiro» στο Πόρτο δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Αφού παρέπεμψε ανεπιτυχώς το ζήτημα στις εθνικές αρχές και στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος με τη σειρά του το παρέπεμψε στη Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής, ο αναφέρων ζητεί τώρα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών που 
ταξιδεύουν προς και από το αεροδρόμιο του Πόρτο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι στο διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο, «Francisco Sa Carneiro», 
είναι δυνατή η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων από τις περιοχές για το κοινό στη 
ζώνη αναχώρησης των ήδη ελεγμένων επιβατών διότι τα υπάρχοντα διαχωριστικά μέσα δεν 
επαρκούν για να εμποδίσουν κάτι τέτοιο. Ο αναφέρων διατείνεται ότι θα μπορούσε κανείς να 
πετάξει τα απαγορευμένα αντικείμενα πάνω από τον τοίχο, ο οποίος δεν είναι αρκετά ψηλός ή 
να τα περάσει μέσω του κενού που υπάρχει μεταξύ του τοίχου και των στύλων στήριξης.

Ο κανονισμός 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζει 
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κοινούς κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Στην παράγραφο 2.2.1, 
σημείο i του Παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού καθορίζεται η εξής απαίτηση:

2.2.1. Ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και άλλες περιοχές του ελεγχόμενου χώρου 
αερολιμένα

Η πρόσβαση στις ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και άλλες περιοχές του ελεγχόμενου 
χώρου αερολιμένα ελέγχεται συνεχώς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα μη 
εξουσιοδοτημένο άτομο δεν μπορεί να προσέλθει στις περιοχές αυτές και ότι κανένα 
απαγορευμένο αντικείμενο δεν μπορεί να εισαχθεί στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας 
ή σε αεροσκάφος.

Πράγματι, ο αναφέρων γνωστοποίησε το ζήτημα στην Επιτροπή, η οποία επικοινώνησε τότε 
με τις πορτογαλικές αρχές πολιτικής αεροπορίας και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα 
βρισκόταν υπό διευθέτηση μέσω της ανακατασκευής του διαχωριστικού τοίχου και της 
ενίσχυσης της παρακολούθησης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες πορτογαλικές αρχές να παράσχουν νεότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποκατάστασης και έχει λάβει πλέον διαβεβαιώσεις
ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν σύντομα. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν καταδεικνύουν 
συμμόρφωση με την απαίτηση που καθορίζει ο κανονισμός.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Μετά την αναφορά για την κατάσταση ασφαλείας στον αερολιμένα του Πόρτο (αναφορά 
αριθ. 434/2006), ο αναφέρων αμφισβητεί τώρα την κατάσταση ασφαλείας σε δύο άλλους
κοινοτικούς αερολιμένες, ήτοι τον αερολιμένα Barajas στη Μαδρίτη και τον αερολιμένα
Fuerteventura. Κατά τη μετακίνησή του μέσω αυτών των αερολιμένων, φωτογράφισε
φράχτες προκειμένου να αποδείξει ότι απαγορευμένα αντικείμενα θα μπορούσαν να
διακινηθούν από τον χώρο ελεύθερης πρόσβασης αερολιμένα (χαμηλότερο επίπεδο) στον 
ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα (ανώτατο επίπεδο) και ότι δεν πληρούνταν ορισμένες από τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002. Ο αναφέρων έθεσε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις ίδιες (επτά) ερωτήσεις που είχε θέσει παλαιότερα και για τον
αερολιμένα της Μαδρίτης.

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι –σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2320/2002– η Επιτροπή διενεργεί επιθεωρήσεις, περιλαμβανομένων 
επιθεωρήσεων κατάλληλου δείγματος των αερολιμένων, για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αυτού από τα κράτη μέλη (και συνεπώς όχι για να 
ελέγξει την εφαρμογή από μεμονωμένους αερολιμένες). Είναι αρμοδιότητα των κρατών
μελών να διασφαλίσουν την εφαρμογή, και συνεπώς την επιβολή, των κοινών προδιαγραφών
σε αερολιμένες που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση
συμμόρφωσης στους αερολιμένες, ως τμήμα του εθνικού τους προγράμματος ποιοτικού 
ελέγχου της ασφάλειας της ποιοτικής αεροπορίας, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον των
εθνικών επιθεωρητών των κρατών μελών.

Δεύτερον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι μια επιθεώρηση απαιτεί συνολική αξιολόγηση των
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μέτρων ασφαλείας σε έναν αερολιμένα προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το
επίπεδο ασφαλείας.

I. Εικαζόμενες παραβιάσεις ασφαλείας στον αερολιμένα Barajas της Μαδρίτης

Όσον αφορά τις 7 ερωτήσεις που έθεσε ο αναφέρων στην επιστολή του της 25ης Ιουνίου
2007 για την κατάσταση ασφαλείας στον αερολιμένα Barajas της Μαδρίτης, η Επιτροπή θα 
ήθελε να απαντήσει ως εξής:

1. Έχει διεξαχθεί επιθεώρηση στον αερολιμένα στο παρελθόν;

Ο αερολιμένας Barajas της Μαδρίτης έχει επιθεωρηθεί από την Επιτροπή στο παρελθόν. 
Ωστόσο, ο τερματικός σταθμός που κατασκευάστηκε πρόσφατα και για τον οποίο κάνει 
λόγο ο αναφέρων δεν είχε τότε τελειώσει ακόμη, συνεπώς αυτό το τμήμα του αερολιμένα 
δεν έχει ελεγχθεί ακόμη από την Επιτροπή.

Σύμφωνα με το εθνικό της πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής 
αεροπορίας, η αρμόδια ισπανική αρχή (εθνικοί επιθεωρητές) διεξάγει τακτικούς ελέγχους 
συμμόρφωσης στον αερολιμένα Barajas στη Μαδρίτη.

2. Ποιου την προσοχή διέλαθαν αυτές οι παρατυπίες; Βλέπε ερώτηση 1

3. Ενδιαφέρεται η ΕΕ να συνεχίσει τις δράσεις αποκατάστασης τόσο στο Πόρτο όσο και στη
Μαδρίτη, δηλαδή κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένων εθνικών κυρώσεων), όπως στο άρθρο
12 του κανονισμού;

Η Επιτροπή πάντα παρακολουθεί τις δράσεις αποκατάστασης που αναλήφθηκαν στους 
αερολιμένες όπου εντοπίσθηκαν ανεπάρκειες. Όπου κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή θα
αναλάβει δράση σύμφωνα με τα μέσα που προβλέπονται από τη Συνθήκη ΕΚ.

4. Μπορεί η ΕΕ να διασφαλίσει συμμόρφωση των εμπλεκόμενων κρατών μελών προς το
άρθρο 12; Τι γίνεται σε σχέση με αυτό;

Κατά την επιθεώρηση των κρατών μελών, η Επιτροπή αξιολογεί εάν έχουν παραχωρηθεί
οι απαραίτητες εξουσίες από το κράτος μέλος στην αρμόδια αρχή του, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προδιαγραφών. Αυτό περιλαμβάνει μια
αξιολόγηση των μέτρων εκτέλεσης που έχουν ληφθεί και την επάρκειά τους. Όπου κριθεί 
απαραίτητο, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση σύμφωνα με τα μέσα που προβλέπονται από 
τη Συνθήκη.

5. Και οι δύο αερολιμένες εγκαινιάστηκαν πολύ αργότερα από τη θέση σε ισχύ του 
κανονισμού, ωστόσο τα λάθη επιμένουν. Η ΕΕ δεν προβαίνει σε αλλαγές ή ενέργειες;

Όπου η Επιτροπή εντοπίζει μη συμμορφώσεις προς τις προδιαγραφές που ορίζονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καλείται να
αποκαταστήσει τις ανεπάρκειες εντός ενός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
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6. Η ΕΕ διενεργεί πραγματικά επιθεωρήσεις σε όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες και
διασφαλίζει την ποιότητα των εθνικών επιθεωρητών, των εθνικών προγραμμάτων 
ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, κ.λπ.;

Μεταξύ της εισαγωγής του το 2004 και του Ιουνίου 2007, η Επιτροπή έχει αναλάβει
συνολικά 103 επιθεωρήσεις – 54 αρχικές επιθεωρήσεις αερολιμένων, 21 
συμπληρωματικές επιθεωρήσεις αερολιμένων και 28 επιθεωρήσεις εθνικών αρμόδιων 
αρχών.

7. Πότε και για ποιον λόγο τοποθετήθηκε αυτός ο φράχτης;

Η Επιτροπή δεν είναι ο αρμόδιος φορέας να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση.

II. Εικαζόμενες παραβιάσεις ασφαλείας στον αερολιμένα Fuerteventura

Σχετικά με τον αερολιμένα Fuerteventura, το θέμα ασφαλείας που έθεσε ο αναφέρων είναι
παρεμφερές με το θέμα του αερολιμένα της Μαδρίτης. Εκτός από την πρώτη ερώτηση, όλες
οι άλλες έχουν απαντηθεί ήδη από την Επιτροπή (μέρος I).

1. Έχει διεξαχθεί επιθεώρηση στον εν λόγω αερολιμένα στο παρελθόν;

Η Επιτροπή επισκέφθηκε τον αερολιμένα Fuerteventura τον Φεβρουάριο του 2007 στο
πλαίσιο επιθεώρησης της αρμόδιας ισπανικής αρχής για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
ισπανικού εθνικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής 
αεροπορίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διενήργησε επιθεώρηση αυτού του αερολιμένα.

Σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας, η αρμόδια ισπανική αρχή (εθνικοί 
επιθεωρητές) διεξάγουν τακτικούς ελέγχους συμμόρφωσης στον αερολιμένα Fuerteventura.

Η Επιτροπή διενεργεί επιθεωρήσεις, περιλαμβανομένων επιθεωρήσεων κατάλληλου
δείγματος των αερολιμένων, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2320/2002 από τα κράτη μέλη.
Επιπλέον, κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή
ήρθε σε επαφή με την αρμόδια ισπανική αρχή σχετικά με την ερώτησή του και έλαβε 
διαβεβαίωση ότι διεξάγεται έρευνα και ότι θα αναληφθεί άμεση διορθωτική δράση εάν 
διαπιστωθεί παραβίαση ασφαλείας.


