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Petiţia nr. 0434/2006 prezentată de Marco Neves da Silva (de naţionalitate portugheză) 
privind standardele de siguranţă care sunt presupuse ca fiind inadecvate în aeroportul 
din Porto.

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul pretinde că standardele de siguranţă din aeroportul internaţional "Francisco Sá 
Carneiro" nu respectă cerinţele minime stabilite de legislaţia UE relevantă. Nereuşind 
obţinerea unui rezultat în urma adresării acestei probleme către autorităţile naţionale şi către 
Preşedintele Comisiei, care a înaintat problema Direcţiei Generale pentru Energie şi Transport 
din cadrul Comisiei, acesta se află în prezent în căutarea unei acţiuni corespunzătoare prin 
care Parlamentul European să garanteze siguranţa pasagerilor care călătoresc către şi dinspre 
aeroportul Porto.

2. Admisibilitate 

Declarată admisă la data de 25 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007. 

Petiţionarul pretinde că se pot introduce articole interzise în zonele supravegheate de plecare a 
pasagerilor dinspre zona de acces public, deoarece linia de graniţă nu este suficientă pentru a 
împiedica aceasta în interiorul aeroportului internaţional "Francisco Sá Carneiro" din Porto. 
Petiţionarul pretinde că articolele interzise pot fi aruncate pe deasupra zidului, care nu pare a 
fi suficient de înalt, sau pot fi introduse printre zid şi coloanele de sprijin.

Regulamentul 2320/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului instituie norme comune 
în domeniul siguranţei aviaţiei civile. În cadrul acestui regulament, alineatul 2.2.1 litera (i) din 
Anexă prevede următoarea cerinţă:

2.2.1. Zonele de securitate cu acces restricţionat şi alte zone aeroportuare
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(i) Accesul la zonele de securitate cu acces restricţionat şi alte zone aeroportuare este 
controlat în permanenţă, pentru ca nici o persoană neautorizată să nu poată pătrunde 
în aceste zone şi nici un articol interzis să nu poată fi introdus în zonele de securitate 
cu acces restricţionat sau într-o aeronavă.

Într-adevăr, petiţionarul a adresat problema Comisiei care a contactat autorităţile portugheze 
din domeniul aviaţiei civile la momentul respectiv şi a obţinut confirmarea că problema era 
soluţionată prin reconstituirea zonei restricţionate şi prin consolidarea modului de 
supraveghere până la finalizarea lucrărilor.

Comisia a solicitat autorităţilor portugheze competente să actualizeze informaţia privind 
procesul de reconstituire şi are în prezent confirmarea faptului că lucrările se vor finaliza 
curând. Dovada furnizată arată conformitatea cu cerinţa prevăzută în Regulament.
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