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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0434/2006, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Marco Neves da 
Silva, par neatbilstošiem drošības standartiem Porto lidostā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Porto starptautiskās lidostas „Francisco Sá Carneiro” 
drošības standarti neatbilst ES tiesību aktos noteiktajām obligātajām prasībām. Tā kā viņš šajā 
sakarā nesekmīgi vērsies pie valsts iestādēm un Komisijas priekšsēdētāja, kurš lietu nodevis 
Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorātam, lūgumraksta iesniedzējs cer sagaidīt 
atbilstošu rīcību no Eiropas Parlamenta, lai nodrošinātu to gaisa pasažieru drošību, kuri 
izmanto Porto lidostu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 25. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pārbaudīto pasažieru izlidošanas zonā var ienest 
aizliegtus priekšmetus, jo kontrole starp izlidošanas un publisko zonu Porto starptautiskajā 
lidostā „Francisco Sá Carneiro” nav pietiekama. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
aizliegtos priekšmetus var pārmest pāri sienai, kas nav pietiekami augsta, vai pasniegt pa 
spraugām, kas ir starp sienu un atbalsta kolonnām.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 2320/2002 noteikti kopīgie noteikumi civilās 
aviācijas drošības jomā. Šīs regulas pielikuma 2.2.1. punkta i) apakšpunktā noteiktas šādas 
prasības:

2.2.1. Ierobežotas iekļuves drošības zonas un citas kontrolējamās teritorijas zonas
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i) Iekļūšanu ierobežotas iekļuves drošības zonās un citās kontrolējamās teritorijas 
zonās pastāvīgi kontrolē, lai nodrošinātu, ka šajās zonās neiekļūst nepiederošas 
personas un ka ierobežotas iekļuves drošības zonās vai gaisa kuģī nenonāk aizliegti 
priekšmeti.

Lūgumraksta iesniedzējs iesniedzis faktus Komisijai, kas šajā laikā sazinājās ar Portugāles 
civilās aviācijas institūcijām un saņēma apstiprinājumu, ka šis jautājums risināts, atjaunojot 
kontroles sistēmu un pastiprinot novērošanu līdz darbu beigām. 

Komisija pieprasīja attiecīgajām Portugāles iestādēm sniegt jaunāko informāciju par nepilnību 
novēršanas procesu, un pašlaik tās rīcībā ir apstiprinājums tam, ka darbi drīzumā tiks pabeigti. 
Iesniegtie pierādījumi norāda, ka darbi rit saskaņā ar regulā noteiktajām prasībām.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā.

Pēc lūgumraksta iesniegšanas par drošības līmeni Oporto starptautiskajā lidostā (lūgumraksts 
Nr. 434/2006), lūgumraksta iesniedzējs tagad apšauba drošības līmeni vēl divās citās 
Kopienas lidostās, proti, Madrides Barajas lidostā un Fuerteventuras lidostā. Ceļojot caur šīm 
lidostām viņš ir fotografējis žogus, lai pierādītu, ka pār tiem no lidostas atklātās teritorijas 
(apakšējā stāvā) uz kontrolējamo teritoriju (augšējā stāvā) var pārsviest aizliegtus priekšmetus 
un ka daži no Regulā (EK) 2320/2002 paredzētajiem standartiem netiek ievēroti. 
Lūgumrakstu iesniedzējs uzdeva Eiropas Parlamentam tos pašus (septiņus) papildjautājumus, 
ko viņš jau bija uzdevis par Madrides lidostu.

Pirmkārt, jāatzīmē, ka saskaņā ar Regulas (EK) 2320/2002 7. panta 2. punktu Komisija veic 
pārbaudes, tostarp pārbaudes, izvēloties atbilstošu lidostu skaitu, lai pārraudzītu, kā 
dalībvalstis piemēro šo regulu (un tādējādi nepārrauga, kā to piemēro atsevišķas lidostas). 
Dalībvalstu pienākums ir nodrošināt šīs regulas piemērošanu un tādējādi arī kopīgu standartu 
ievērošanu to teritorijās atrodošajās lidostās. Tādējādi par atbilstības uzraudzību kā vienu no 
valsts civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmas sastāvdaļām galvenokārt 
atbildīgi ir dalībvalstu inspektori. 

Otrkārt, Komisija norāda uz to, ka, lai varētu izdarīt secinājumus par drošības līmeni, 
pārbaudes gaitā nepieciešams veikt vispārēju lidostā īstenoto drošības pasākumu novērtējumu. 

I. Iespējamie drošības pārkāpumi Madrides Barajas lidostā  

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja septiņiem jautājumiem par drošības situāciju Madrides 
Barajas lidostā, ko viņš uzdod savā 2007. gada 25. jūnija vēstulē, Komisijas atbildes būtu 
šādas:

1. Vai šajā lidostā kādreiz jau ir veikta pārbaude?

Komisija jau ir pārbaudījusi Madrides Barajas lidostu. Tomēr laikā, kad tika veikta šī 
pārbaude, jaunā lidostas ēka, par kuru sūdzas lūgumraksta iesniedzējs, vēl nebija pabeigta, 
tādējādi šo lidostas daļu Komisija vēl nav pārbaudījusi.
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Saskaņā ar valsts kvalitātes kontroles programmu kompetentā Spānijas iestāde (valsts 
inspektori) regulāri pārbauda drošības atbilstības līmeni Madrides Barahas lidostā.

2. Kurš ir atbildīgs par šo pārkāpumu nepamanīšanu? Sk. jautājumu Nr. 1.

3. Vai EK ir ieinteresēta sekot trūkumu novēršanas pasākumiem gan Oporto, gan Madridē, 
t.i. sankcijām (tostarp valsts noteiktajām sankcijām), kā tas paredzēts Regulas 12. pantā.

Komisija vienmēr seko trūkumu novēršanas pasākumiem, ko veic lidostās, kur šie trūkumi 
ir atklāti. Nepieciešamības gadījumā Komisija veic pasākumus atbilstīgi EK līgumā 
paredzētajiem noteikumiem. 

4. Vai EK var garantēt to, ka konkrētās dalībvalstis ievēro 12. pantu? Kas tiek darīts?

Pārbaudot dalībvalstis, Komisija vērtē, vai katra dalībvalsts tās kompetentajai iestādei ir 
piešķīrusi nepieciešamās pilnvaras, lai tā varētu nodrošināt standartu efektīvu īstenošanu. 
Te ietilpst arī veikto īstenošanas pasākumu un to atbilstības novērtējums. Nepieciešamības 
gadījumā Komisija veic pasākumus atbilstīgi EK līguma paredzētajiem noteikumiem. 

5. Abas šīs lidostas nodeva ekspluatācijā krietni pēc Regulas stāšanās spēkā, bet kļūdas 
tomēr ir pieļautas. Vai tiešām EK neko nemaina un neveic kādus pasākumus?

Gadījumos, kad Komisija atklāj neatbilstību Regulā (EK) Nr. 2320/2002 paredzētajiem 
standartiem, konkrētajām dalībvalstīm pieprasa novērst atklātos trūkumus līdz noteiktajam 
termiņam.

6. Vai EK patiešām veic pārbaudes visās Eiropas lidostās un nodrošina valsts inspektoru, 
valsts civilās aviācijas drošības kvalitātes programmu utt. kvalitāti? 

Kopš pilnvaru saņemšanas — laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam — Komisija 
kopumā ir veikusi 103 pārbaudes: 54 lidostās ir veiktas sākotnējās pārbaudes, 21 lidostā 
Komisija ir kontrolējusi pēc iepriekšējās pārbaudes paveikto un 28 reizes tā ir pārbaudījusi 
dalībvalstu kompetentās iestādes.

7. Kad un kāpēc šis žogs tika uzstādīts?

Komisija nav tā iestāde, kas varētu sniegt atbildi uz šo jautājumu.

II. Iespējamie drošības pārkāpumi Fuerteventuras lidostā 

Attiecībā uz Fuerteventuras lidostu jautājumi par drošības līmeni ir līdzīgi jautājumiem par 
Madrides lidostu. Izņemot pirmo jautājumu, Komisija uz pārējiem atbildi jau ir sniegusi 
(I daļa).

1. Vai šajā lidostā kādreiz jau ir veikta pārbaude?
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 Komisija apmeklēja Fuerteventuras lidostu 2007. gada februārī, pārbaudot to, kā Spānijas 
kompetentā iestāde pārrauga Spānijas civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles 
programmas īstenošanu. Tomēr šajā lidostā Komisija pārbaudi neveica.

Saskaņā ar valsts kvalitātes kontroles programmu Spānijas kompetentā iestāde (valsts 
inspektori) regulāri pārbauda Fuerteventuras lidostā īstenotos drošības atbilstības pasākumus.

Komisija veic pārbaudes, tostarp pārbaudot atbilstošu skaitu lidostu, lai pārraudzītu, kā 
dalībvalstis piemēro Regulu (EK) Nr. 2320/202.
Turklāt, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija, izskatot šo 
jautājumu, sazinājās ar Spānijas kompetento iestādi un tai tika apliecināts, ka ir veikta 
pārbaude un, ja apstiprināsies informācija par trūkumiem drošības sistēmā, nekavējoties tiks 
veikti pasākumi to novēršanai.


