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Tárgy: 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: 2007. október 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. március 23.

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 portói „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 
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követelményt állapítja meg.

2.2.1. Szigorított biztonsági területek és egyéb repülőgép-forgalmi területek

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.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. március 7.

A portói repülőtér biztonsági helyzetéről szóló petíciót követően (a 434/2006. számú petíció) 
a petíció benyújtója most megkérdőjelezi két másik közösségi repülőtér – nevezetesen a 
madridi Barajas repülőtér és a Fuerteventura repülőtér – biztonsági helyzetét. A petíció 
benyújtója utasként e repülőtereken is megfordult, és fényképeket készített bizonyos 
korlátokról annak alátámasztására, hogy lehetséges, hogy tiltott tárgyakat dobjanak fel az alsó 
(érkezési) szintről a felső (indulási) szintre, továbbá hogy a 2320/2002/EK rendeletben 
megállapított követelmények némelyikét nem tartják be. A petíció benyújtója ugyanazon (7) 
további kérdést intézte az Európai Parlamenthez, amelyeket a madridi repülőtér esetében már 
feltett.

Először, meg kell jegyezni, hogy a 2320/2002/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a Bizottság vizsgálatokat végez, beleértve a repülőterek megfelelő minta szerinti 
vizsgálatát is, a rendelet tagállamok általi alkalmazásának ellenőrzésére (tehát nem az egyes 
repülőterek megfelelőségét vizsgálja). A tagállamok felelőssége a rendelet alkalmazásának 
biztosítása, és így az általános követelmények betartatása a saját területükön működő 
repülőtereken. Következésképpen, a tagállamok saját nemzeti polgári repülésbiztonsági 
minőségellenőrzési programja részeként a repülőterek megfelelőségének ellenőrzése a 
tagállamok nemzeti ellenőreinek elsődleges feladata.

Másodszor, a Bizottság rámutat, hogy ahhoz, hogy következtetéseket vonhassanak le a 
biztonság szintjéről, a vizsgálat során átfogóan értékelni kell a repülőtéren alkalmazott 
biztonsági intézkedéseket.

I. A madridi Barajas repülőtér állítólagos biztonsági hiányosságai 
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A petíció benyújtójának 2007. június 25-i levelében a madridi Barajas repülőtér biztonsági 
helyzetével kapcsolatban felvetett 7 kérdésre a Bizottság az alábbi válaszokat adja:

1. Korábban végeztek-e vizsgálatot ezen a repülőtéren?

A madridi Barajas repülőteret már vizsgálta a Bizottság. Akkor azonban még nem volt 
kész az újonnan épült terminál, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik, így a 
repülőtérnek azt a részét a Bizottság még nem vizsgálta meg.

A nemzeti minőségellenőrzési program értemében az illetékes spanyol hatóságok (nemzeti 
ellenőrök) rendszeresen ellenőrzik a megfelelést a madridi Barajas repülőtéren.

2. Kinek a felelőssége, hogy nem tárták fel ezeket a szabálytalanságokat? Lásd az 1. kérdést.

3. Az Európai Közösséget érdekli-e a madridi és a portói repülőtéren tett korrekciós 
intézkedések utókövetése, azaz szankciók (például nemzeti szankciók) alkalmazása, a 
rendelet 12. cikkével összhangban?

A Bizottság minden esetben utóköveti az azokon a repülőtereken tett korrekciós 
intézkedéseket, ahol hiányosságokat tártak fel. Amennyiben szükséges, a Bizottság – az 
EK-Szerződés által biztosított eszközökkel összhangban – intézkedéseket tesz.

4. Az EK képes-e biztosítani az érintett tagállamok 12. cikknek való megfelelését? Milyen 
lépéseket tesznek ennek érdekében? 

A Bizottság a tagállamok vizsgálatakor értékeli, hogy az egyes tagállamok biztosítják-e a 
követelmények hatékony végrehajtásához szükséges hatásköröket az illetékes hatóságnak. 
Ennek keretében értékeli a megtett végrehajtási intézkedéseket, illetve azok 
megfelelőségét. Szükség esetén a Bizottság – az EK-Szerződés által biztosított 
eszközökkel összhangban – intézkedéseket tesz.

5. Mindkét repülőteret a rendelet hatálybalépése után adták át, és azokon ennek ellenére 
hiányosságok fedezhetők fel. Az EK változtat-e vagy tesz-e valamit ennek kapcsán?

Amennyiben a Bizottság megállapítja a 2320/2002/EK rendeletben megállapított 
követelményeknek való meg nem felelést, az érintett tagállamnak előírják, hogy egy 
meghatározott időn belül pótolja a hiányosságokat.

6. Az EK valóban végez-e ellenőrzéseket a repülőtereken szerte Európában, és biztosítja-e a 
nemzeti ellenőrök által végzett munka, a nemzeti polgári repülésbiztonsági programok stb. 
minőségét?

Az ellenőrzések 2004-ben történt bevezetése óta 2007 júniusáig a Bizottság összesen 103 
vizsgálatot végzett – 54 első repülőtéri vizsgálatot, 21 utókövetési repülőtéri vizsgálatot, 
és a 28 vizsgálatot az illetékes nemzeti hatóságokra vonatkozóan. 
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7. Mikor és miért állították fel ezt a korlátot?

A Bizottság nem a megfelelő intézmény e kérdés megválaszolására.

II. A Fuerteventura repülőtér állítólagos biztonsági hiányosságai

A petíció benyújtója a Fuerteventura repülőtér kapcsán a madridi repülőtér esetével azonos 
jellegű kérdéseket tesz fel a biztonságra vonatkozóan. Az első kérdéstől eltekintve a többit a 
Bizottság már megválaszolta (lásd I. rész).

1. Korábban végeztek-e vizsgálatot ezen a repülőtéren?

A Fuerteventura repülőteret a Bizottság 2007 februárjában látogatta meg, a spanyol illetékes 
hatóság által végzett vizsgálat keretében, hogy ellenőrizzék a spanyol nemzeti polgári 
repülésbiztonsági minőségellenőrzési program végrehajtását. A Bizottság azonban nem 
végzett vizsgálatot a repülőtéren.

Az illetékes spanyol hatóságok (nemzeti ellenőrök) a nemzeti polgári repülésbiztonsági 
minőségellenőrzési programmal összhangban rendszeres megfelelőségellenőrzési 
tevékenységeket folytatnak a Fuerteventura repülőtéren.

A Bizottság a vizsgálatokat, beleértve a repülőterek megfelelő minta szerinti vizsgálatát is, a 
2320/2002/EK rendelet tagállamok általi alkalmazásának ellenőrzése érdekében végzi.
Ezenkívül, a petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatást követően a Bizottság felvette a 
kapcsolatot az illetékes spanyol hatósággal a petíció benyújtójának kétségeivel kapcsolatban. 
A spanyol hatóságok biztosították a Bizottságot arról, hogy vizsgálatot végeznek, és 
amennyiben biztonsági hiányosságot állapítanak meg, haladéktalanul korrekciós intézkedést 
tesznek annak pótlására.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. április 22.

Miután a Petíciós Bizottság 2009. november 3–4-i ülésén lezárta ezt a petíciót, a petíció 
benyújtója 2009. december 9-én elküldte a Petíciós Bizottságnak a portugál ügyészség 
jelentését, amelyben kérik a petíció újbóli megnyitását, továbbá azt, hogy a Bizottság tegyen 
további lépéseket e téren.

A Bizottsághoz a kéréssel azonos szövegezésű levél érkezett 2009. december 12-én.  A 
Bizottság 2010. január 15-i válaszában arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy az általa 
rendelkezésre bocsátott információk nem befolyásolták a Bizottság helyzetértékelését, és 
tekintettel a petíció benyújtójával korábban az ügyről folytatott átfogó levelezésre, nem 
folytatja az ügy további vizsgálatát.


