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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0434/2007, którą złożył Marco Neves da Silva (Portugalia), w sprawie 
domniemanych niewłaściwych standardów bezpieczeństwa na lotnisku 
w Porto

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że standardy bezpieczeństwa na międzynarodowym lotnisku 
im. Francisco Sá Carneiro w Porto nie spełniają minimalnych wymogów ustalonych we 
właściwym prawodawstwie UE. Po bezskutecznym skierowaniu sprawy do władz krajowych 
i przewodniczącego Komisji Europejskiej, który przekazał sprawę do Dyrekcji Generalnej 
ds. Energii i Transportu, składający petycję zwraca się teraz do Parlamentu Europejskiego 
z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom 
samolotów przylatujących na lotnisko i odlatujących z lotniska w Porto.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 października 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Składający petycję twierdzi, że przedmioty zabronione mogłyby zostać wprowadzone do 
strefy odlotów, gdzie przebywają pasażerowie, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa, 
z innych stref publicznych, jako że granica międzynarodowego portu lotniczego im. Francisco
Sá Carneiro nie jest wystarczająca, by uniemożliwić ten proceder. Sprawozdawca utrzymuje, 
iż przedmioty zabronione można przerzucać przez ścianę o niedostatecznej wysokości lub też 
wprowadzać przez przestrzeń między ścianą a wspornikami.

Rozporządzenie nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia wspólne zasady 
w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W tym rozporządzeniu ust. 2.2.1. lit. i) 
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załącznika określa następujące wymogi:

2.2.1. Obszary objęte ochroną bezpieczeństwa i inne powierzchnie rejonu operacji 
lotniczych

i) Dostęp do obszarów objętych ochroną bezpieczeństwa i innych powierzchni rejonu 
operacji lotniczych jest kontrolowany przez cały czas w celu zapewnienia, że żadna 
nieupoważniona osoba nie wejdzie do takich stref oraz żadne przedmioty zakazane nie 
zostaną wprowadzone do obszarów objętych ochroną bezpieczeństwa ani do statku 
powietrznego.

Sprawozdawca w istocie przedstawił sprawę Komisji, która zwróciła się wówczas do 
portugalskich władz lotnictwa cywilnego i otrzymała potwierdzenie, iż problemem zajęto się 
poprzez przebudowanie granicy i wzmocnienie nadzoru do momentu ukończenia prac.

Komisja zażądała od odpowiednich władz portugalskich uaktualnienia informacji odnośnie do 
procesu naprawczego i otrzymała potwierdzenie, że prace niedługo zostaną ukończone. 
Dostarczone dowody wskazują na zgodność z wymogami określonymi w wyżej 
wymienionym rozporządzeniu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 marca 2008 r.

Po skierowaniu petycji dotyczącej bezpieczeństwa na lotnisku Oporto (petycja nr 434/2006) 
składający petycję podważa bezpieczeństwo na dwóch innych wspólnotowych portach 
lotniczych, a mianowicie na madryckim lotnisku Barajas i na lotnisku Fuerteventura. 
Podróżując po ww. lotniskach, składający petycję wykonywał zdjęcia ogrodzeń, aby 
udowodnić, że zabronione artykuły mogłyby być przerzucane z części dolnej do części górnej 
oraz że niespełnione są niektóre standardy określone w rozporządzeniu (WE) nr 2320/2002. 
Składający petycję zwrócił się do Parlamentu Europejskiego z tymi samymi (siedmioma) 
dodatkowymi pytaniami, które wcześniej skierował do władz portu lotniczego w Madrycie.

Po pierwsze należy zauważyć, że zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 
Komisja przeprowadza kontrole, w tym kontrole odpowiedniej grupy próbnej portów 
lotniczych w celu monitorowania stosowania wspomnianego rozporządzenia przez państwa 
członkowskie (a zatem nie monitorowania stosowania przepisów przez poszczególne porty 
lotnicze). To na państwach członkowskich spoczywa obowiązek zapewnienia stosowania, 
a zatem wdrażania wspólnych standardów na lotniskach znajdujących się na danych
terytoriach. Tym samym monitorowanie zgodności z przepisami w portach lotniczych, 
w ramach programu kontroli jakości bezpieczeństwa w krajowym lotnictwie cywilnym, jest 
głównym zadaniem krajowych inspektorów w państwach członkowskich.

Po drugie Komisja zauważa, iż kontrola wymaga całościowej oceny środków bezpieczeństwa 
obowiązujących na danym lotnisku, aby sformułować wnioski na temat poziomu 
bezpieczeństwa.
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I. Domniemane naruszenie zasad bezpieczeństwa w madryckim porcie lotniczym 
Barajas

W odniesieniu do 7 pytań skierowanych przez składającego petycję w piśmie z dnia 
25 czerwca 2007 r. dotyczącym bezpieczeństwa na madryckim lotnisku Barajas Komisja 
udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy w tym porcie lotniczym przeprowadzono w przeszłości jakąkolwiek kontrolę?

Madrycki port lotniczy Barajas był w przeszłości kontrolowany przez Komisję. Jednakże 
nowo wybudowany terminal, do którego nawiązuje składający petycję, nie był w tym 
czasie jeszcze ukończony, zatem ta część portu lotniczego nie była kontrolowana przez 
Komisję.

Zgodnie z krajowym programem kontroli jakości odpowiednie władze hiszpańskie 
(krajowi inspektorzy) regularnie prowadzą działania kontrolujące zgodność z przepisami
na madryckim lotnisku Barajas.

2. Kto nie zauważył tych nieprawidłowości? Patrz pytanie 1.

3. Czy KE jest zainteresowana sprawdzeniem działań naprawczych podejmowanych zarówno 
w porcie lotniczym Oporto, jak i na lotnisku w Madrycie, to jest w zakresie kar (w tym kar
krajowych), zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia?

Komisja zawsze sprawdza działania naprawcze podejmowane na lotniskach, na których 
stwierdzono braki. W razie konieczności Komisja podejmie działania zgodnie ze środkami 
przewidzianymi na mocy traktatu WE.

4. Czy KE może zapewnić przestrzeganie art. 12 przez zainteresowane państwa 
członkowskie? Co jest w tej sprawie czynione?

Podczas przeprowadzania kontroli w państwach członkowskich Komisja ocenia, czy każde 
państwo członkowskie wyposażyło odpowiedni organ w niezbędne uprawnienia, aby 
zapewnić skuteczne wdrożenie standardów. Obejmuje to ocenę podjętych środków 
wykonawczych oraz ich odpowiedniości. W razie konieczności Komisja podejmie 
działania zgodnie ze środkami przewidzianymi na mocy traktatu WE.

5. Obydwa porty lotnicze zostały otwarte po wejściu w życie rozporządzenia, a mimo to błędy 
nadal występują. Czy KE coś zmienia lub działa w tej kwestii?

W przypadkach gdy Komisja stwierdzi niezgodność ze standardami określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 2320/2002, zainteresowane państwa członkowskie zostaną 
zobowiązane do naprawy braków w określonych ramach czasowych.

6. Czy KE rzeczywiście przeprowadza kontrole w europejskich portach lotniczych i zapewnia 
wysoką jakość krajowych inspektorów, programów bezpieczeństwa w krajowym lotnictwie 
cywilnym, itp.?
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Od czasu wprowadzenia kontroli w 2004 r. do czerwca 2007 r. Komisja przeprowadziła 
ogółem 103 kontrole, w tym 57 wstępnych kontroli portów lotniczych, 21 kontroli 
sprawdzających porty lotnicze i 28 kontroli przeprowadzonych przez odpowiednie organy
krajowe.

7. Kiedy i dlaczego umieszczono ogrodzenie?

Komisja nie jest odpowiednią instytucją, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie.

II. Domniemane naruszenie zasad bezpieczeństwa w porcie lotniczym Fuerteventura

W odniesieniu do portu lotniczego Fuerteventura kwestie bezpieczeństwa poruszone przez 
składającego petycję są takie same jak w przypadku lotniska w Madrycie. Poza pierwszym 
pytaniem na wszystkie pozostałe Komisja udzieliła już odpowiedzi (część I).

1. Czy w tym porcie lotniczym przeprowadzono w przeszłości jakąkolwiek kontrolę?

Komisja dokonała wizytacji portu lotniczego Fuerteventura w lutym 2007 r. w ramach 
kontroli przeprowadzonej przez odpowiednie władze hiszpańskie celem skontrolowania 
wdrożenia programu kontroli jakości w hiszpańskim krajowym lotnictwie cywilnym. 
Jednakże Komisja nie przeprowadziła kontroli na tym lotnisku.

Zgodnie z krajowym programem kontroli jakości odpowiednie hiszpańskie władze 
(krajowi inspektorzy) regularnie prowadzą czynności z zakresu monitorowania zgodności 
z przepisami w porcie lotniczym Fuerteventura.

Komisja przeprowadza kontrole, w tym kontrole odpowiedniej grupy próbnej portów 
lotniczych w celu monitorowania stosowania rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 przez 
państwa członkowskie.
Ponadto po otrzymaniu informacji ze strony składającego petycję Komisja porozumiała się 
w związku z jego zapytaniem z odpowiednimi władzami hiszpańskimi i została 
zapewniona, że prowadzone jest w tej sprawie śledztwo i jeśli naruszenie zasad 
bezpieczeństwa zostanie potwierdzone, natychmiast podjęte zostaną działania naprawcze.


