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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Marco Neves da Silva, portugál állampolgár által benyújtott, 0434/2006. számú petíció 
a portói repülőtéren az állítólagosan nem megfelelő biztonsági követelményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a „Francisco Sá Carneiro” nemzetközi repülőtéren a biztonsági 
követelmények nem felelnek meg a vonatkozó EU-jogszabályban megállapított 
minimumkövetelményeknek. Miután sikertelenül fordult az üggyel a nemzeti hatóságokhoz, 
valamint a Bizottság elnökéhez, aki a Bizottság Közlekedési és Energiaügyi 
Főigazgatóságához utalta az ügyet. A petíció benyújtója most arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a 
portói repülőteret használó utazók biztonságát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. október 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

A petíció benyújtójának állítása szerint előfordulhat, hogy a nyilvános helyekről tiltott 
tárgyakat visznek be az indulási területekre, ahová csak átvizsgálást/átvilágítást követően 
lehet belépni, mivel a portoi „Francisco Sá Carneiro” nemzetközi repülőtéren a két terület 
határa közötti ellenőrzés nem megfelelő ennek megakadályozásához. A petíció benyújtója 
szerint a tiltott tárgyakat a fal felett átdobhatják, mivel az nem elég magas, vagy átadhatják a 
fal és a támasztóoszlopok között.

Az Európai Parlament és a Tanács 2320/2002/EK rendelete közös szabályokat állapít meg a 
polgári légi közlekedés biztonsága terén. E rendelet mellékletének 2.2.1.i. pontja az alábbi 
követelményt állapítja meg.

2.2.1. Szigorított biztonsági területek és egyéb repülőgép-forgalmi területek
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i. A szigorított biztonsági területekre és az egyéb repülőgép-forgalmi területekre való 
belépést mindig ellenőrizni kell annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek ne 
hatoljanak be ezekre a területekre, és hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni a 
szigorított biztonsági területekre vagy a repülőgépre.

A petíció benyújtója valóban a Bizottsághoz fordult az üggyel, amely akkor felvette a 
kapcsolatot a portugál polgári légi közlekedési hatóságokkal. A hatóságok megerősítették, 
hogy dolgoznak a probléma megoldásán, azaz átalakítják az átlépési pontot, és a munkálatok 
befejeződéséig megerősítik a felügyeletet.

A Bizottság előírta az illetékes portugál hatóságok számára, hogy tájékoztassák az átépítési 
folyamatról, és e hatóságok azóta már megerősítették, hogy a munkálatok hamarosan 
befejeződnek. A rendelkezésre bocsátott bizonyíték alapján megállapítható a rendeletben 
előírt követelménynek való megfelelés.


