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Vetoomus nro 0434/2006, Marco Neves da Silva, Portugalin kansalainen, Porton 
lentokentän väitetyistä riittämättömistä turvatoimista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Portossa sijaitsevan Francisco Sá Carneiron kansainvälisen 
lentokentän turvatoimet eivät täytä asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia. Hän on ottanut asiassa tuloksetta yhteyttä kansallisiin viranomaisiin 
sekä komission puheenjohtajaan, joka toimitti asian eteenpäin komission energian ja 
liikenteen pääosastoon, ja pyytää nyt Euroopan parlamenttia ryhtymään asianmukaisiin 
toimiin Porton lentokentällä asioivien lentomatkustajien turvallisuuden varmistamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. lokakuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että turvatarkastuksen läpikäyneet matkustajat voivat tuoda 
yleisölle avoimelta alueelta kiellettyjä esineitä lähtöalueelle, koska Portossa sijaitsevan 
Francisco Sá Carneiron kansainvälisen lentokentän turva-aidat eivät ole riittäviä estämään 
tätä. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että kiellettyjä esineitä voi heittää yli seinän, joka ei ole 
riittävän korkea, tai työntää seinän ja sitä tukevien pylväiden välistä.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 annetaan siviili-ilmailun 
turvaamista koskevat yhteiset säännöt. Kyseisen asetuksen liitteen 2.2.1 kohdan 
(i) alakohdassa esitetään seuraava vaatimus:

2.2.1. Turvavalvotut alueet ja muut lentokenttäalueet

(i) Pääsyä turvavalvotuille alueille ja muille lentokenttäalueille on valvottava kaikkina 
aikoina, jotta varmistetaan, että asiattomat henkilöt eivät pääse näille alueille ja että 
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turvavalvotuille alueille tai ilma-aluksiin ei voi viedä kiellettyjä esineitä.

Kuten vetoomuksen esittäjä totesi, hän ilmoitti asiasta komissiolle, joka otti tuolloin yhteyden 
Portugalin siviili-ilmailuviranomaisiin. Komissio sai vahvistuksen siitä, että puutetta oli 
ryhdytty korjaamaan uudistamalla turva-aidat sekä tehostamalla valvontaa, kunnes työt olisi 
saatu päätökseen. 

Komissio velvoitti Portugalin asiasta vastaavat viranomaiset tiedottamaan korjaustöiden 
etenemisestä, ja se on nyt saanut vahvistuksen siitä, että työt saadaan pian päätökseen. 
Saatujen todisteiden perusteella näyttää siltä, että asetuksessa annettuja vaatimuksia on 
noudatettu.


