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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0434/2006, внесена от Marco Neves da Silva, с португалско гражданство, 
относно предполагаеми незадоволителни стандарти за сигурност на летището в 
Порто

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че стандартите за сигурност на международното 
летище „Francisco Sá Carneiro“ в Порто не отговарят на минималните изисквания, 
установени в съответното законодателство на ЕС. След като безуспешно е поставял 
въпроса пред националните органи и Председателя на Комисията, който е препратил 
въпроса до Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ на Комисията, сега 
вносителят настоява за съответни действия от страна на Европейския парламент с цел 
осигуряване на безопасността на пътуващите със самолет в посока към и от Порто.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 23 март 2007 г.

Вносителят на петицията твърди, че забранени предмети биха могли да бъдат внесени 
от зоните за обществено ползване в зоните за заминаващи пътници, преминали през 
проверка, тъй като предвидените за целта прегради на международното летище 
„Francisco Sá Carneiro“ в Порто не са достатъчни, за да предотвратят това. Вносителят 
на петицията настоява, че забранени предмети биха могли да бъдат хвърлени над 
преградата, тъй като тя не е достатъчно висока, или да бъдат внесени през 
пространството между преградата и носещите колони.   

Регламент № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета установява общи 
правила за сигурността на гражданското въздухоплаване. В този регламент в параграф 
2.2.1, i) от приложението се поставя следното изискване:
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2.2.1. Зони с ограничен достъп и други зони на съоръженията за излитане и кацане

(i) Достъпът до зоните с ограничен достъп и други зони за съоръженията за 
излитане и кацане се контролира по всяко време, за да се осигури недопускане 
до тези зони на неразрешен достъп на лица, както и на забранени предмети, 
които не могат да бъдат внесени в зоните с ограничен достъп или 
въздухоплавателното средство.

Всъщност вносителят на петицията е отнесъл въпроса до Комисията, която още тогава 
се е свързала с органите на гражданското въздухоплаване в Португалия и е получила 
потвърждение, че въпросът ще бъде решен чрез реконструкция на преградите и 
засилване на наблюдението до завършването на работите по реконструкцията. 

Комисията е поискала от съответните органи в Португалия да актуализират 
информацията относно процеса на коригиране и е получила уверение, че работите 
скоро ще бъдат завършени. Предоставените доказателства сочат, че има съответствие с 
изискванията, залегнали в регламента.   

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

След внасянето на петицията относно сигурността на летището в Опорто (Петиция № 
434/2006) вносителят на петицията сега поставя въпроси относно сигурността на две 
други летища на Общността, а именно испанските „Barajas“ в Мадрид и „Fuerteventura“. 
Докато е пътувал през тези летища, той е направил снимки на огражденията, за да 
докаже, че забранени предмети могат да бъдат прехвърлени от охраняемите граници 
(долен етаж) към съоръженията за излитане и кацане (горен етаж) и че някои от 
изискванията, залегнали в Регламент (EО) № 2320/2002, не са спазени. Вносителят на 
петицията задава на Европейския парламент същите (седем) допълнителни въпроса, 
които вече е задал относно летището в Мадрид.

Първо, трябва да се отбележи, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (EО) 
№ 2320/2002 Комисията извършва инспекции, включително за подходящ пример от 
летища, с цел наблюдение на прилагането на настоящия регламент от държавите-
членки (и следователно не наблюдава прилагането му от отделни летища). Държавите-
членки носят отговорността за осигуряване на прилагането на този регламент и 
следователно за въвеждането на общите стандарти на летищата, намиращи се на 
съответните им територии. Затова, като част от програмата за контрол на качеството на 
сигурността на гражданското въздухоплаване, мониторингът за съответствие на 
летищата е първостепенна задача на националните инспектори от държавите-членки. 

Второ, Комисията посочва, че една проверка изисква цялостна оценка на 
съществуващите мерки за сигурност на дадено летище, за да могат да се направят 
изводи за нивото на сигурност. 
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I. Предполагаеми нарушения на сигурността на летище „Barajas“ в Мадрид

Що се отнася до 7-те въпроса, поставени от вносителя на петицията в неговото писмо 
от 25 юни 2007 г. относно състоянието на сигурността на летище „Barajas“ в Мадрид, 
Комисията отговаря по следния начин:

1. Извършвана ли е преди инспекция на това летище?

Летище „Barajas“ в Мадрид е било проверявано преди от Комисията. 
Новопостроеният терминал, за който говори вносителят на петицията, обаче още не 
е бил завършен по това време, следователно Комисията не е извършвала инспекция 
на тази част от летището.

В съответствие с националната програма за контрол на качеството компетентният 
испански орган (националните инспектори) провежда редовни дейности по 
отношение на мониторинга за съответствие на летище „Barajas“ в Мадрид.

2. Кой не е забелязал тези нередности? Вж. въпрос 1.

3. Интересува ли се Европейската комисия от проследяването на коригиращите 
действия както в Опорто, така и в Мадрид, т.е. на санкциите (включително 
националните санкции), както е указано в член 12 на регламента?

Комисията винаги проследява коригиращите действия, които се извършват на 
летищата, където са открити недостатъци. Когато е необходимо, Комисията ще 
предприеме действия в съответствие със способите, предвидени в Договора за ЕО. 

4. Възможно ли е Европейската комисия да осигури спазването на член 12 от страна 
на държавите-членки, за които това се отнася? Какво се прави по въпроса?

При инспектиране на държавите-членки Комисията оценява дали всяка държава-
членка е предоставила достатъчно правомощия на съответния орган, за да се 
осигури ефективно прилагане на стандартите. Това включва оценка на взетите 
мерки по прилагането и тяхната адекватност. Когато е необходимо, Комисията ще 
предприеме мерки в съответствие със способите, предвидени в Договора за ЕО. 

5. И двете летища бяха официално открити доста след влизането в сила на 
регламента и въпреки това продължава да има грешки. Дали Европейската 
комисия извършва промени или прави нещо по въпроса?

В случай че Комисията открие несъответствие със стандартите, залегнали в 
Регламент (EО) № 2320/2002, засегнатите държавите-членки ще бъдат длъжни да 
коригират недостатъците в определен срок.

6. Европейската комисия извършва ли на практика инспекции на европейските 
летища, за да се увери в качеството на националните инспектори, програмите за 
сигурност на гражданското въздухоплаване и т.н.?
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В периода от въвеждането през 2004 г. до юни 2007 г. Комисията е извършила общо 
103 инспекции – 54 първоначални инспекции на летища, 21 повторни инспекции на 
летища и 28 инспекции на съответните национални органи.

7. Кога и защо е била поставена тази ограда?

Комисията не е компетентната институция, която трябва да отговори на този 
въпрос.

II. Предполагаеми нарушения на сигурността на летище „Fuerteventura“

По отношение на летище „Fuerteventura“ въпросът за сигурността, повдигнат от 
вносителя на петицията, е от същия характер като въпроса за летището в Мадрид. 
Комисията вече е отговорила на всички въпроси, с изключение на първия (част I).

1. Извършвана ли е преди инспекция на това летище?

Летище „Fuerteventura“ е посетено от Комисията през февруари 2007 г. в рамките на 
инспекция на компетентния орган в Испания за наблюдение на изпълнението на 
програмата за контрол на качеството на гражданското въздухоплаване в Испания. 
Комисията обаче не е извършила инспекция на това летище.

В съответствие с националната програма за контрол на качеството компетентният 
испански орган (националните инспектори) провежда редовни дейности по отношение 
на мониторинга за съответствие на летище „Fuerteventura“.

Комисията извършва инспекции, включително за подходящ пример от летища, за 
наблюдение на прилагането на Регламент (EО) № 2320/2002 от държавите-членки. 
Освен това, в резултат на информацията, изпратена от вносителя на петицията, 
Комисията се свърза с компетентния испански орган по въпроса и получи уверения, че 
е проведено разследване и че незабавно ще бъдат предприети мерки за коригиране на 
нарушенията на сигурността, ако такива се потвърдят.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

След приключване на разглеждането на тази петиция на заседанието на комисията по 
петиции на 3–4 ноември 2009 г., на 9.12.2009 г. вносителят на петицията изпрати на 
комисията доклад от прокурорската служба в Португалия с искане за ново разглеждане 
на петицията и предприемане на допълнителни действия от Комисията в тази област.

Комисията получи същото писмо от вносителя на петицията на 12.12.2009 г. В своя 
отговор от 15.1.2010 г. Комисията информира вносителя на петицията, че 
предоставената информация не променя оценката й за положението и че предвид 
изчерпателната предишна кореспонденция с вносителя по този въпрос, Комисията няма 
повече да разглежда този случай.


