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Vetoomus nro 434/2006, 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.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008.

Porton lentokentän turvallisuustilannetta koskevan vetoomuksen (vetoomus nro 434/2006) 
jälkeen vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa turvallisuustilanteen kahdella muulla yhteisön 
lentokentällä, nimittäin Madrid-Barajasin lentokentällä ja Fuerteventuran lentokentällä. 
Näiden lentokenttien kautta matkustaessaan hän kuvasi aitoja osoittaakseen, että kiellettyjä 
esineitä voidaan heittää maaliikennealueelta (alakerros) lentokenttäalueelle (yläkerros) ja että 
asetuksen (EY) N:o 2320/2002 joitakin vaatimuksia ei täytetä. Vetoomuksen esittäjä on 
esittänyt Euroopan parlamentille samat lisäkysymykset (seitsemän) kuin hän on jo esittänyt 
Madridin lentokentän osalta.

Ensinnäkin on todettava, että asetuksen (EY) N:o 2320/2002 7 artiklan 2 kohdan mukaan 
komissio tekee tarkastuksia, myös lentoasemista tehtyyn sopivaan otokseen kohdistuvia, joilla 
seurataan, miten jäsenvaltiot soveltavat tätä asetusta (näin ollen ei seurata, miten yksittäiset 
lentokentät sitä soveltavat). Jäsenvaltioiden velvollisuutena on varmistaa yhteisten 
vaatimusten soveltaminen ja täytäntöönpano niiden alueilla sijaitsevilla lentokentillä. Näin 
ollen osana kansallista siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmaa, jäsenvaltioiden 
kansallisten tarkastajien päätehtävänä on seurata säännöstön noudattamista. 

Toiseksi komissio huomauttaa, että tarkastus edellyttää lentokentillä sovellettavien 
turvatoimien kokonaisarviointia, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä turvallisuuden tasosta. 

I. Oletetut turvarikkomukset Madrid-Barajasin lentokentällä

Vetoomuksen esittäjän 25. kesäkuuta 2007 päivätyssä kirjeessä esittämään Madrid-Barajasin 
lentokentän turvallisuustilannetta koskevaan seitsemään kysymykseen komissio vastaa 
seuraavasti:

1. Onko tälle lentokentälle tehty aikaisemmin tarkastuksia?

Komissio on tarkastanut Madrid-Barajasin lentokentän aikaisemmin. Äskettäin rakennettu 
terminaali, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, ei ollut tuolloin vielä valmis, joten 
komissio ei ole vielä tarkastanut lentokentän tätä osa.

Kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti asianomaiset Espanjan viranomaiset
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(kansalliset tarkastajat) seuraavat säännöllisesti säännöstön noudattamista Madrid-
Barajasin lentokentällä.

2. Keneltä nämä säännönvastaisuudet jäivät huomaamatta? Katso kysymys 1.

3. Aikooko EY seurata Portossa ja Madridissa toteutettavia korjaavia toimenpiteitä, ts. 
seuraamuksia (mukaan lukien kansalliset seuraamukset), kuten asetuksen 12 artiklassa 
säädetään?

Komissio seuraa aina korjaavia toimia, jotka on toteutettu lentokentillä, joissa on havaittu 
puutteita. Komissio ryhtyy tarvittaessa toimiin EY:n perustamissopimuksessa tarjotuilla 
keinoilla. 

4. Voiko EU taata, että kyseessä olevat jäsenvaltiot noudattavat 12 artiklaa? Mitä EU tekee?

Kun komissio tekee tarkastuksia jäsenvaltioissa, se arvioi, onko jäsenvaltio antanut 
asianomaiselle viranomaiselle tarvittavat valtuudet vaatimusten tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tähän sisältyy arvio tehdyistä täytäntöönpanotoimista 
ja niiden riittävyydestä. Komissio ryhtyy tarvittaessa toimiin EY:n perustamissopimuksen 
tarjoamilla keinoilla. 

5. Molemmat lentokentät otettiin käyttöön paljon asetuksen voimaantulon jälkeen, ja silti 
virheitä tapahtuu edelleen. Eikö EU muuta tai tee mitään?

Jos komissio havaitsee, että asetuksen (EY) N:o 2320/2002 vaatimuksia ei noudateta, 
kyseisiä jäsenvaltioita vaaditaan korjaamaan puutteet tietyssä määräajassa.

6. Tekeekö EY todellakin tarkastuksia eurooppalaisilla lentokentillä ja takaako se 
kansallisten tarkastajien, kansallisten siviili-ilmailun turvaohjelmien jne. laadun?

Käyttöönottojen vuonna 2004 ja kesäkuussa 2007 välisenä aikana komissio on tehnyt 
yhteensä 103 tarkastusta: 54 alustavaa lentokenttätarkastusta, 21 lentokenttien 
seurantatarkastusta ja 28 kansallisten asianomaisten viranomaisten tarkastusta.

7. Milloin ja miksi tämä aita pystytettiin?

Komissio ei ole oikea elin vastaamaan tähän kysymykseen.

II. Oletetut turvarikkomukset Fuerteventuran lentokentällä

Fuerteventuran lentokentän osalta vetoomuksen esittäjän esittämä turvatoimia koskeva 
kysymys on samanluonteinen kuin Madridin lentokentän osalta. Komissio on jo vastannut 
kaikkiin muihin kysymyksiin ensimmäistä kysymystä lukuun ottamatta (osa I).

1. Onko tälle lentokentälle tehty aikaisemmin tarkastuksia?

Komissio on käynyt Fuerteventuran lentokentällä helmikuussa 2007 Espanjan asianomaisen 
viranomaisen tarkastuksen yhteydessä, jolloin seurattiin Espanjan kansallisen siviili-ilmailun 
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laadunvalvontaohjelman täytäntöönpanoa. Komissio ei kuitenkaan tarkastanut kyseistä 
lentokenttää.

Kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti asianomaiset Espanjan viranomaiset
(kansalliset tarkastajat) seuraavat säännöllisesti säännöstön noudattamista Fuerteventuran 
lentokentällä.

Komissio tekee tarkastuksia, myös lentoasemista tehtyyn sopivaan otokseen kohdistuvia, 
joilla seurataan, miten jäsenvaltiot soveltavat asetusta (EY) N:o 2320/2002.
Lisäksi vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen jälkeen komissio otti kyselyn johdosta 
yhteyttä asianomaiseen Espanjan viranomaiseen, ja sille vakuutettiin, että tutkimus on tehty ja 
välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli vahvistetaan, että turvarikkomus on 
tapahtunut.


