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Peticija Nr. 0434/2006 dėl Porto oro uoste taikomų galimai netinkamų saugumo 
standartų, kurią pateikė Portugalijos pilietis Marco Neves da Silva

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Porto tarptautiniame Francisco Sá Carneiro oro uoste 
taikomi saugumo standartai neatitinka atitinkamuose ES teisės aktuose nustatytų būtiniausių 
reikalavimų. Kadangi peticijos pateikėjo kreipimasis į nacionalinės valdžios institucijas ir 
Europos Komisijos Pirmininką, kuris klausimą spręsti pavedė Komisijos Energetikos ir 
transporto generaliniam direktoratui, rezultatų nedavė, jis prašo Europos Parlamentą imtis 
atitinkamų veiksmų, užtikrinančių lėktuvais į Porto oro uostą ir iš jo vykstančių keleivių 
saugumą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. kovo 23 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad į patikrintų keleivių išvykimo zoną gali patekti draudžiami 
daiktai iš visuomeninės paskirties zonų, nes Porto tarptautiniame Francisco Sá Carneiro oro 
uoste įrengtos pertvaros nepakanka, norint tokių daiktų išvengti. Peticijos pateikėjas mano, 
kad draudžiamus daiktus galima permesti per pertvarą, kuri nėra pakankamai aukšta, arba 
padėti tarp pertvaros ir atraminių kolonų.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 2320/2002 nustatytos civilinės aviacijos 
saugumo bendrosios taisyklės. Reglamento priedo 2.2.1 punkto i papunktyje nustatyti šie 
reikalavimai:

2.2.1. Saugomos zonos ir kitos oro uosto infrastruktūros skrydžių dalies zonos
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i) Reikia užtikrinti nuolatinę patekimo į saugomas zonas ir kitas oro uosto 
infrastruktūros skrydžių dalies zonas kontrolę, kad į jas negalėtų patekti leidimo 
neturintys asmenys ir kad į saugomas zonas ar į orlaivius nebūtų galima įnešti 
draudžiamų daiktų.

Iš tiesų peticijos pateikėjas dėl šio klausimo kreipėsi į Komisiją, kuri tada susisiekė su 
Portugalijos civilinės aviacijos institucijomis ir gavo patvirtinimą, kad problema bus išspręsta
pertvarkant pertvarą ir sustiprinant priežiūrą, kol bus baigti susiję darbai.

Komisija paprašė atitinkamas Portugalijos valdžios institucijas atnaujinti informaciją apie 
atliekamus pertvarkymo darbus, o dabar patvirtino, kad darbai bus netrukus baigti. Pateikti 
įrodymai patvirtina atitiktį šiame reglamente nustatytiems reikalavimams.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. kovo 7 d.

„Po to, kai pateikė peticiją dėl Porto oro uosto saugumo lygio (peticija Nr. 434/2006), 
peticijos pateikėjas šį kartą teiraujasi apie saugumą kituose dviejuose Bendrijos oro uostuose, 
konkrečiai Madrido Barajas oro uoste ir Fuerteventūros oro uoste. Keliaudamas per šiuos oro 
uostus jis nufotografavo pertvaras, norėdamas įrodyti, kad draudžiamus daiktus galima 
permesti iš oro uosto infrastruktūros antžeminės dalies į oro uosto infrastruktūros skrydžių 
dalį ir kad nesilaikoma kai kurių Reglamente (EB) Nr. 2320/2002 nustatytų standartų. 
Peticijos pateikėjas uždavė tuos pačius septynis papildomus klausimus Europos Parlamentui, 
kuriuos jis jau yra pateikęs Madrido oro uostui.

Visų pirma reikėtų pažymėti, kad remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2320/2002 7 straipsnio 
2 dalimi Komisija rengia patikrinimus, įskaitant atitinkamai pasirinktų oro uostų patikrinimus, 
ir tokiu būdu prižiūri, kaip valstybės narės (o ne pavieniai oro uostai) taiko šio reglamento 
nuostatas. Valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad atitinkamose jų teritorijose esančiuose 
oro uostuose būtų taikomi ir įgyvendinami bendri standartai. Tad, remiantis nacionaline 
civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programa, valstybių narių nacionalinių 
inspektorių pagrindinė užduotis yra atitikties atitinkamoms nuostatoms stebėjimas oro 
uostuose.

Antra, Komisija nurodo, kad, norint padaryti išvadą apie saugumo lygį, atliekant patikrinimą 
būtina atlikti oro uoste taikomų saugumo priemonių bendrą vertinimą.

I. Spėjami saugumo nuostatų pažeidimai Madrido Barajas oro uoste

Toliau pateikiami Komisijos atsakymai į 2007 m. birželio 25 d. rašte peticijos pateikėjo 
išdėstytus septynis klausimus dėl saugumo lygio Madrido Barajas oro uoste.

1. Ar anksčiau šiame oro uoste buvo atliktas koks nors patikrinimas?

Anksčiau Komisija yra tikrinusi Madrido Barajas oro uostą. Tačiau tuo metu naujas 
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terminalas, kurį mini peticijos pateikėjas, dar nebuvo pastatytas, tad tos oro uosto dalies 
Komisija dar nėra tikrinusi. 

Atitinkama Ispanijos institucija (nacionaliniai inspektoriai), vadovaudamasi savo 
nacionaline kokybės kontrolės programa, nuolat tikrina atitiktį atitinkamoms nuostatoms 
Madrido Barajas oro uoste.

2. Kas nepastebėjo pažeidimų? Žr. pirmą klausimą.

3. Ar EB suinteresuota, kad Porto ir Madrido oro uostuose būtų imamasi ištaisomųjų 
veiksmų, t. y. taikomos nuobaudos (įskaitant nacionalines nuobaudas), kaip nustatyta 
Reglamento 12 straipsnyje?

Komisija visada seka, kaip oro uostuose vykdomi ištaisomieji veiksmai, kai nustatomi 
kokie nors trūkumai. Prireikus Komisija imsis veiksmų atsižvelgdama į EB sutartyje 
nustatytas priemones.

4. Ar gali EB užtikrinti, kad susijusios valstybės narės laikytųsi 12 straipsnio nuostatų? 
Kokių veiksmų yra imtasi?

Tikrindama valstybes nares Komisija vertina, ar kiekviena valstybė narė suteikė reikiamus 
įgaliojimus savo atitinkamai institucijai tam, kad būtų užtikrintas veiksmingas standartų 
įgyvendinimas. Tai apima panaudotų įgyvendinimo priemonių ir jų pakankamumo 
vertinimą. Prireikus Komisija imsis veiksmų atsižvelgdama į EB sutartyje nustatytas 
priemones.

5. Abu oro uostai buvo atidaryti tada, kai Reglamentas jau buvo įsigaliojęs, tačiau klaidos
dar neištaisytos. Ar EB ką nors keičia ar daro?

Kai Komisija nustato, kad nesilaikoma Reglamente (EB) Nr. 2320/2002 nustatytų 
standartų, ji reikalauja, kad susijusi valstybė narė per nustatytą laiką ištaisytų trūkumus.

6. Ar EB iš tiesų atlieka patikrinimus Europos oro uostuose ir užtikrina nacionalinių 
inspektorių darbo, nacionalinių civilinės aviacijos saugumo programų kokybę ir kt.?

Nuo jų įvedimo 2004 m. iki 2007 m. birželio mėn. Komisija iš viso atliko 
103 patikrinimus: 54 pirminius patikrinimus oro uostuose, 21 paskesnį patikrinimą oro 
uostuose ir 28 atitinkamų nacionalinių institucijų patikrinimus.

7. Kada ši pertvara buvo pastatyta ir kokiu tikslu?

Komisija nėra ta institucija, kuri turėtų atsakyti į šį klausimą.

II. Spėjami saugumo nuostatų pažeidimai Fuerteventūros oro uoste

Peticijos pateikėjo pateikti klausimai dėl saugumo Fuerteventūros oro uoste yra tokie pat, 
kokie pateikti dėl Madrido oro uosto. Išskyrus pirmąjį klausimą, į visus kitus Komisija jau
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atsakė (I dalis).

1. Ar anksčiau šiame oro uoste buvo atliktas koks nors patikrinimas?

Fuerteventūros oro uoste Komisijos atstovai lankėsi 2007 m. vasario mėn. atlikdami
atitinkamos Ispanijos institucijos patikrinimą ir norėdami patikrinti, kaip įgyvendinama 
Ispanijos nacionalinė civilinės aviacijos kokybės kontrolės programa. Tačiau šio oro uosto 
Komisija netikrino.

Atitinkama Ispanijos institucija (nacionaliniai inspektoriai), vadovaudamasi savo nacionaline 
kokybės kontrolės programa, nuolat tikrina atitiktį atitinkamoms nuostatoms Fuerteventūros
oro uoste.

Komisija atlieka patikrinimus, įskaitant atitinkamai pasirinktų oro uostų patikrinimus, ir tokiu 
būdu prižiūri, kaip valstybės narės taiko Reglamento (EB) Nr. 2320/2002 nuostatas.
Be to, remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija susisiekė su atitinkama 
Ispanijos institucija dėl šių klausimų ir ji buvo patikinta, kad buvo atliktas tyrimas, o 
nustačius saugumo nuostatų pažeidimą bus nedelsiant imamasi ištaisomųjų veiksmų.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Kai ši peticija buvo baigta nagrinėti 2009 m. lapkričio 3–4 d. vykusiame Peticijų komiteto 
posėdyje, 2009 m. gruodžio 9 d. peticijos pateikėjas pateikė komitetui Portugalijos 
prokuratūros ataskaitą prašydamas, kad peticija būtų pradėta nagrinėti iš naujo, o Komisija 
imtųsi tolesnių veiksmų šioje srityje.

2009 m. gruodžio 12 d. Komisija gavo lygiai tokį pat peticijos pateikėjo siųstą raštą.
Atsakydama 2010 m. sausio 15 d. rašte Komisija peticijos pateikėjui nurodė, kad pateikta 
informacija nekeičia to, kaip Komisija vertina susidariusią padėtį, ir kad kadangi dėl šio 
klausimo su peticijos pateikėju buvo palaikomi intensyvūs ryšiai, ji šio atvejo nebenagrinės.“


