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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0434/2007, którą złożył Marco Neves da Silva (Portugalia), w sprawie 
domniemanych niewłaściwych standardów bezpieczeństwa na lotnisku w Porto

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że standardy bezpieczeństwa na międzynarodowym lotnisku 
im. Francisca Sá Carneiro w Porto nie spełniają minimalnych wymogów ustalonych 
we właściwym prawodawstwie UE. Po bezskutecznym skierowaniu sprawy do władz 
krajowych i Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który przekazał sprawę do Dyrekcji 
Generalnej ds. Energii i Transportu, składający petycję zwraca się teraz do Parlamentu 
Europejskiego z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pasażerom samolotów przylatujących na lotnisko i odlatujących z lotniska w Porto.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 października 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Składający petycję twierdzi, że przedmioty zabronione mogłyby zostać wprowadzone 
do strefy odlotów, gdzie przebywają pasażerowie, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa, 
z innych stref publicznych, jako że granica międzynarodowego portu lotniczego im. Francisca 
Sá Carneiro nie jest wystarczająca, by uniemożliwić ten proceder. Sprawozdawca utrzymuje, 
iż przedmioty zabronione można przerzucać przez ścianę o niedostatecznej wysokości lub też 
wprowadzać przez przestrzeń między ścianą a wspornikami.    

Rozporządzenie nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia wspólne zasady 
w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W tym rozporządzeniu, ust. 2.2.1. (i) 
załącznika określa następujące wymogi:
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2.2.1. Obszary objęte ochroną bezpieczeństwa i inne powierzchnie rejonu operacji 
lotniczych

i) Dostęp do obszarów objętych ochroną bezpieczeństwa i innych powierzchni rejonu 
operacji lotniczych jest kontrolowany przez cały czas w celu zapewnienia, że żadna 
nieupoważniona osoba nie wejdzie do takich stref oraz żadne przedmioty zakazane nie 
zostaną wprowadzone do obszarów objętych ochroną bezpieczeństwa ani do statku 
powietrznego.

Sprawozdawca w istocie przedstawił sprawę Komisji, która zwróciła się wówczas 
do portugalskich władz lotnictwa cywilnego i otrzymała potwierdzenie, iż problemem zajęto 
się poprzez przebudowanie granicy i wzmocnienie nadzoru do momentu ukończenia prac. 

Komisja zażądała od odpowiednich władz portugalskich uaktualnienia informacji odnośnie 
procesu naprawczego i otrzymała potwierdzenie, że prace niedługo zostaną ukończone. 
Dostarczone dowody wskazują na zgodność z wymogami określonymi w wyżej 
wymienionym rozporządzeniu. 
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