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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0434/2006, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Marco Neves da 
Silva, par neatbilstošiem drošības standartiem Porto lidostā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Porto starptautiskās lidostas „Francisco Sá Carneiro” 
drošības standarti neatbilst ES tiesību aktos noteiktajām obligātajām prasībām. Tā kā viņš šajā 
sakarā nesekmīgi vērsies pie valsts iestādēm un Komisijas priekšsēdētāja, kurš lietu nodevis 
Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorātam, lūgumraksta iesniedzējs cer sagaidīt 
atbilstošu rīcību no Eiropas Parlamenta, lai nodrošinātu to gaisa pasažieru drošību, kuri 
izmanto Porto lidostu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 25. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pārbaudīto pasažieru izlidošanas zonā var ienest 
aizliegtus priekšmetus, jo kontrole starp izlidošanas un publisko zonu Porto starptautiskajā 
lidostā „Francisco Sá Carneiro” nav pietiekama. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
aizliegtos priekšmetus var pārmest pāri sienai, kas nav pietiekami augsta, vai pasniegt pa 
spraugām, kas ir starp sienu un atbalsta kolonnām.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 2320/2002 noteikti kopīgie noteikumi civilās 
aviācijas drošības jomā. Šīs regulas pielikuma 2.2.1. punkta i) apakšpunktā noteiktas šādas 
prasības:

2.2.1. Ierobežotas iekļuves drošības zonas un citas kontrolējamās teritorijas zonas

i) Iekļūšanu ierobežotas iekļuves drošības zonās un citās kontrolējamās teritorijas 
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zonās pastāvīgi kontrolē, lai nodrošinātu, ka šajās zonās neiekļūst nepiederošas 
personas un ka ierobežotas iekļuves drošības zonās vai gaisa kuģī nenonāk aizliegti 
priekšmeti.

Lūgumraksta iesniedzējs iesniedzis faktus Komisijai, kas šajā laikā sazinājās ar Portugāles 
civilās aviācijas institūcijām un saņēma apstiprinājumu, ka šis jautājums risināts, atjaunojot 
kontroles sistēmu un pastiprinot novērošanu līdz darbu beigām. 

Komisija pieprasīja attiecīgajām Portugāles iestādēm sniegt jaunāko informāciju par nepilnību 
novēršanas procesu, un pašlaik tās rīcībā ir apstiprinājums tam, ka darbi drīzumā tiks pabeigti. 
Iesniegtie pierādījumi norāda, ka darbi rit saskaņā ar regulā noteiktajām prasībām.


