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Petiţia nr. 0434/2006, adresată de Marco Neves da Silva, de cetăţenie portugheză, 
privind presupuse standarde de siguranţă inadecvate în aeroportul din Porto

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că standardele de siguranţă din aeroportul internaţional „Francisco Sá 
Carneiro” nu respectă cerinţele minime stabilite de legislaţia UE relevantă. Nereuşind 
obţinerea unui rezultat în urma adresării acestei probleme către autorităţile naţionale şi către 
Preşedintele Comisiei, care a înaintat problema Direcţiei Generale pentru Energie şi Transport 
din cadrul Comisiei, acesta se află în prezent în căutarea unei acţiuni corespunzătoare prin 
care Parlamentul European să garanteze siguranţa pasagerilor care călătoresc către şi dinspre 
aeroportul Porto.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25.10.06. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007

Petiţionarul susţine că se pot introduce articole interzise în zonele supravegheate de plecare a 
pasagerilor dinspre zona de acces public, deoarece linia de graniţă nu este suficientă pentru a 
împiedica aceasta în interiorul aeroportului internaţional „Francisco Sá Carneiro” din Porto. 
Petiţionarul susţine că articolele interzise pot fi aruncate pe deasupra zidului, care nu pare a fi 
suficient de înalt, sau pot fi introduse printre zid şi coloanele de sprijin.

Regulamentul 2320/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului instituie norme comune 
în domeniul siguranţei aviaţiei civile. În cadrul acestui regulament, alineatul 2.2.1 litera (i) din 
anexă prevede următoarea cerinţă:

2.2.1. Zonele de securitate cu acces restricţionat şi alte zone aeroportuare
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(i) Accesul la zonele de securitate cu acces restricţionat şi alte zone aeroportuare este 
controlat în permanenţă, pentru ca nici o persoană neautorizată să nu poată pătrunde 
în aceste zone şi nici un articol interzis să nu poată fi introdus în zonele de securitate 
cu acces restricţionat sau într-o aeronavă.

Într-adevăr, petiţionarul a adresat problema Comisiei care a contactat autorităţile portugheze 
din domeniul aviaţiei civile la momentul respectiv şi a obţinut confirmarea că problema era 
soluţionată prin reconstituirea zonei restricţionate şi prin consolidarea modului de 
supraveghere până la finalizarea lucrărilor. 

Comisia a solicitat autorităţilor portugheze competente să actualizeze informaţia privind 
procesul de reconstituire şi are în prezent confirmarea faptului că lucrările se vor finaliza 
curând. Dovada furnizată arată conformitatea cu cerinţa prevăzută în Regulament.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 7 martie 2008

După petiţia privind situaţia securităţii la aeroportul Oporto (Petiţia nr. 434/2006), petiţionarul 
pune acum în discuţie situaţia securităţii în alte 2 aeroporturi ale Comunităţii şi anume, 
Aeroportul Madrid Barajas şi Aeroportul Fuerteventura. În timp ce călătorea prin aceste 
aeroporturi, petiţionarul a făcut fotografii ale gardurilor pentru a dovedi că obiecte interzise 
pot fi aruncate de la sol (etajul inferior) spre spaţiul aeroportuar (etajul superior) şi că unele 
dintre standarde astfel cum au fost enunţate în Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 nu sunt 
îndeplinite. Petiţionarul a adresat Parlamentului European aceleaşi (şapte) întrebări 
suplimentare pe care le mai adresase deja referitor la Aeroportul Madrid.

În primul rând, trebuie observat faptul că – în concordanţă cu articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 – Comisia supraveghează inspecţii, inclusiv inspecţii pe un 
eşantion adecvat de aeroporturi, pentru a monitoriza aplicarea regulamentului de către statele 
membre (şi prin urmare nu pentru a monitoriza aplicarea de către aeroporturi în mod 
individual). Este responsabilitatea statelor membre să asigure aplicarea, şi astfel intrarea în 
vigoare, a standardelor obişnuite în aeroporturile situate pe teritoriile statelor respective. 
Aşadar, ca parte a programului naţional civil de control al calităţii securităţii aviaţiei, 
monitorizarea corectă în aeroporturi este prima sarcină a inspectorilor naţionali ai statelor 
membre. 

În al doilea rând, Comisia subliniază faptul că o inspecţie necesită o evaluare de ansamblu a
măsurilor de securitate într-un aeroport pentru a putea emite concluzii asupra nivelului de 
securitate. 

I. Presupuse încălcări ale securităţii la Aeroportul Madrid Barajas 

În ceea ce priveşte cele 7 întrebări adresate de petiţionar în scrisoarea sa din 25 iunie 2007 
privind situaţia securităţii la Aeroportul Madrid Barajas, Comisia ar dori să răspundă 
următoarele:
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1. A avut loc vreo inspecţie la acest aeroport în trecut?

Aeroportul Madrid Barajas a fost examinat de către Comisie în trecut. Totuşi, terminalul 
nou-construit la care se referă petiţionarul nu era terminat la acea dată, deci această parte a 
aeroportului nu a fost încă examinată de către Comisie.

În conformitate cu programul naţional de control al calităţii, autorităţile spaniole adecvate 
(inspectori naţionali) realizează în mod regulat activităţi de monitorizare a conformităţii 
legale la Aeroportul Madrid Barajas.

2. Cine nu a observat aceste neregularităţi? A se vedea întrebarea 1

3. Este interesată CE de continuarea acţiunilor de rectificare atât în aeroportul Oporto cât 
şi în Madrid, adică sancţiuni (inclusiv sancţiuni naţionale), conform articolului 12 din 
regulament?

Comisia urmăreşte întotdeauna acţiunile de rectificare puse în aplicare la aeroporturile 
unde au fost descoperite neajunsuri. Acolo unde este necesar, Comisia va acţiona în 
conformitate cu mijloacele asigurate de Tratatul CE. 

4. Poate CE să asigure respectarea articolului 12 de către statele membre implicate? Ce 
măsuri sunt luate în această direcţie?

Atunci când examinează situaţia din statele membre, Comisia apreciază dacă acestea au 
alocat sau nu puterea necesară autorităţilor adecvate pentru a asigura aplicarea efectivă a 
standardelor. Aceasta include o evaluare a măsurilor de executare luate şi caracterul 
adecvat al acestora. Acolo unde este necesar, Comisia va acţiona în conformitate cu 
mijloacele asigurate de Tratatul CE. 

5. Ambele aeroporturi au fost inaugurate mult după intrarea în vigoare a regulamentului şi 
totuşi greşelile persistă. CE nu se schimbă sau nu face nimic în această privinţă?

Acolo unde Comisia identifică neconcordanţe cu standardele, astfel cum sunt menţionate 
în Regulamentul (CE) nr. 2320/2002, statelor membre vizate li se va solicita să rectifice 
deficienţa încadrându-se într-o limită de timp stabilită.

6. CE realizează într-adevăr inspecţii în aeroporturile europene şi asigură calitatea 
inspectorilor naţionali, a programelor naţionale civile de securitate a aviaţiei etc.?

În intervalul de la introducerea sa în 2004 şi până iunie 2007, Comisia a întreprins un total 
de 103 inspecţii – 54 de inspecţii iniţiale ale aeroporturilor, 21 de inspecţii ulterioare ale 
aeroporturilor şi 28 de inspecţii ale autorităţilor naţionale competente.

7. Când şi de ce a fost amplasat acest gard?

Comisia nu este instituţia competentă pentru a răspunde la această întrebare.
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II. Presupuse încălcări ale securităţii la Aeroportul Fuerteventura

În ceea ce priveşte Aeroportul Fuerteventura, problema securităţii ridicată de petiţionar este 
de aceeaşi natură ca şi în cazul aeroportului din Madrid. În afara primei întrebări, la toate 
celelalte Comisia a răspuns deja (partea I).

1. S-a realizat vreo inspecţie la acest aeroport în trecut?

 Aeroportul Fuerteventura a fost vizitat de Comisie în februarie 2007 în cadrul unei inspecţii a 
autorităţilor competente spaniole pentru a monitoriza punerea în aplicare a programului 
naţional civil spaniol de control al calităţii aviaţiei. Totuşi, Comisia nu a efectuat o inspecţie 
la acest aeroport.

În conformitate cu programul său naţional de control a calităţii, autoritatea spaniolă 
competentă (inspectori naţionali) efectuează în mod regulat activităţi de monitorizare a 
conformităţii legale la aeroportul Fuerteventura.

Comisia efectuează inspecţii, inclusiv inspecţii pe un eşantion adecvat de aeroporturi, pentru a 
monitoriza aplicarea de către statele membre Regulamentului (CE) nr.
Mai mult, ca urmare a informaţiilor primite de la petiţionar, Comisia a contactat autoritatea 
spaniolă competentă cu privire la această problemă şi a fost asigurată că s-a efectuat o 
investigaţie şi că se vor lua imediat măsuri corective dacă se constată vreo încălcare a 
securităţii.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

După închiderea petiţiei în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiţii din 3-4 noiembrie 2009, 
petiţionarul a trimis Comisiei pentru petiţii, la 9 decembrie 2009, un raport privind parchetul 
din Portugalia, solicitând redeschiderea petiţiei şi luarea de măsuri suplimentare de către 
Comisie.

Comisia a primit o corespondenţă identică din partea petiţionarului la 12 decembrie 2009. În 
răspunsul său din 15 ianuarie 2010, Comisia l-a informat pe petiţionar că informaţiile 
furnizate nu au schimbat evaluarea Comisiei privind situaţia şi că, având în vedere 
corespondenţa vastă anterioară schimbată cu petiţionarul în această chestiune, nu va mai 
urmări în continuare acest caz.


