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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0434/2006 af Marco Neves da Silva, portugisisk statsborger, om angiveligt 
utilstrækkelige sikkerhedsstandarder i Portos lufthavn

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at sikkerhedsstandarderne i Francisco Sá Carneiro international airport i 
Porto ikke opfylder de mindstekrav, som er fastlagt i den relevante EU-lovgivning. Idet han 
uden held har klaget til de nationale myndigheder og kommissionsformanden, som henviste 
sagen til Kommissionens Generaldirektorat for Energi og Transport, ønsker han nu, at 
Europa-Parlamentet gør en relevant indsats for at sørge for sikkerheden for de rejsende til og 
fra Porto lufthavn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Andrageren påstår, at der kan indføres forbudte genstande i afgangsområdets screenede 
passagerområder fra de offentlige områder, idet afskærmningen mellem disse områder i 
Francisco Sá Carneiro international airport i Porto ikke er tilstrækkelig til at hindre dette.
Andrageren hævder, at de forbudte genstande kan kastes over væggen, som ikke ville være 
høj nok, eller stikkes ind mellem væggen og støttepillerne.

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 er de fælles bestemmelser om 
sikkerhed inden for civil luftfart fastlagt. I forordningens bilag, stk. 2.2.1 (i) stilles følgende 
krav:

2.2.1. Security-beskyttede områder og andre airside-områder

i) Adgangen til security-beskyttede områder og andre airside-områder skal løbende 
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kontrolleres for at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til disse områder, 
og at ingen forbudte genstande kan indføres i eller medbringes til security-beskyttede 
områder eller i fly.

Andrageren indbragte da også sagen for Kommissionen, som straks kontaktede Portugals
civile luftfartsmyndigheder og fik bekræftet, at man arbejdede på sagen, idet afskærmningen 
var under ombygning, og overvågningen under byggearbejdet var skærpet.

Kommissionen forlangte, at de relevante portugisiske myndigheder skulle holde den orienteret 
om udbedringsprocessen, og har nu modtaget bekræftelse på, at arbejdet snart er tilendebragt.
Den fremsendte dokumentation tyder på, at kravene i forordningen vil blive overholdt.  
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