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Petiţia 0992/2005 prezentată de Willi Roerig, de naţionalitate germană, în numele 
comitetului de întreprindere al societăţii germane Lufthansa AG, privind prevederile 
referitoare la securitatea călătoriilor aeriene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este membru al comitetului de întreprindere al societăţii germane Lufthansa. El 
face referire la Regulamentul (CE) 2320/2002 al parlamentului European şi al Comisiei care 
stabileşte reguli comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi la Regulamentul (CE) 
1138/2004 al Comisiei care stabileşte o definiţie comună a părţilor critice ale zonelor de 
securitate restricţionate din aeroporturi. Petiţionarul consideră că unele cerinţe impuse de 
aceste regulamente sunt disproporţionate, deoarece, fără a mări securitatea, împiedică 
angajaţii din sectorul aviatic să îşi îndeplinească sarcinile. De exemplu, nu este necesar ca 
lucrătorii să fie verificaţi în fiecare zi atunci când intră în zonele de securitate de la 
aeroporturi. Deoarece, seriozitatea şi încrederea acestor lucrători a fost în orice caz verificată 
în detaliu înainte ca ei să obţină legitimaţie de trecere, ar fi suficient să se facă verificări prin 
sondaj. Petiţionarul consideră, de asemenea, că nu este necesară separarea strictă a pasagerilor 
care sosesc de cei care pleacă. Această prevedere ar necesita efectuarea unor lucrări 
considerabile de modificare la aeroporturi şi ar duce la întârzieri operaţionale. Costurile 
suportate ar fi transferate, prin intermediul taxelor de aeroport, companiilor aeriene, ceea ce ar 
conduce la creşterea presiunilor asupra salariului şi condiţiilor de lucru ale angajaţilor. În 
unele state membre, aceste costuri sunt suportate de stat, ceea ce conduce la denaturarea 
concurenţei în cadrul UE. În consecinţă, petiţionarul invită Parlamentul European să solicite 
ca regulamentele să fie modificate în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 13 martie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Scopul principal al politicii comunitare în domeniul securităţii aviaţiei civile este de a preveni 
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atât intrarea persoanelor neautorizate, cât şi introducerea armelor potenţiale („articole 
interzise”) în zonele de securitate restricţionate din aeroporturi şi în navele aeriene. Acesta se 
bazează pe ipoteza că securitatea se asigură cel mai bine prin mai multe niveluri de protecţie, 
posibilele deficienţe ale unui nivel fiind compensate de protecţia oferită de un alt nivel. 

Această abordare este urmată, în cea mai mare parte, de Regulamentul (CE) 2320/2002care 
stabileşte reguli comune în domeniul securităţii aviaţiei civile, inclusiv în cazuri ca cel 
menţionat în petiţie. Pentru personalul care intră în părţi critice ale zonelor de securitate 
restricţionate, regulamentul prevede, pe de o parte, verificări ale datelor personale şi 
eliberarea de cărţi de identitate aeroportuare lucrătorilor şi, pe de altă parte, controlul 
punctelor de acces în zonele de securitate restricţionate şi verificarea înainte de intrare. 
Această combinaţie de măsuri face să crească în mare măsură securitatea. 

De exemplu, o verificare a datelor personale poate să nu indice faptul că un lucrător 
aeroportuar este un potenţial terorist dacă nu are cazier sau legături observabile cu grupuri 
teroriste. Totuşi, verificarea personalului previne intrarea într-o parte critică a zonei de 
securitate restricţionate a respectivei persoane care are asupra sa un articol interzis. 

Trebuie subliniată importanţa prevenirii introducerii de articole interzise în părţi critice ale 
zonelor de securitate restricţionate. Părţile critice ale zonelor de securitate restricţionate sunt 
acelea unde pasagerii şi bagajul lor de mână ajung după verificare şi cel unde este ţinut după 
verificare bagajul pentru cală. Aceste verificări pot fi compromise în mod fatal dacă cineva ar 
trece o armă potenţială unui pasager deja verificat sau ar introduce-o în bagajul acestuia sau ar 
duce-o direct în avion. 

În mod similar, este esenţial să se prevină amestecarea pasagerilor verificaţi care pleacă cu 
pasagerii care sosesc şi care este posibil să nu fi fost verificaţi conform standardelor Uniunii 
Europene. Un pasager care soseşte ar putea transfera un articol interzis unui pasager care 
pleacă, pe coridorul unui aeroport, sau ar putea să o pună în bagajul acelui pasager. 

Regulamentul limitează însă obligaţia de a separa pasagerii care sosesc de cei care pleacă în 
două moduri. Întâi, nu este obligatorie separarea când pasagerii sosesc din alte state membre 
ale Uniunii Europene (sau din ţări terţe care aplică regulile Uniunii Europene în domeniul 
aviaţiei), deoarece aceştia vor fi fost verificaţi la standardele Uniunii Europene pe aeroportul 
de plecare. În al doilea rând, când este imposibil din punct de vedere fizic să se separeu 
pasagerii care sosesc de cei care pleacă şi au fost verificaţi, regulamentul permite măsuri 
compensatorii, cum ar fi verificarea pasagerilor care pleacă la poarta de îmbarcare. Aceste 
limitări reduc impactul regulamentului care impune ca pasagerii care sosesc să nu se amestece 
cu cei care pleacă şi au fost verificaţi. 

Rezultă că măsurile de securitate menţionate în petiţie nu sunt disproporţionate ci necesare 
pentru atingerea obiectivului avut în vedere, un nivel înalt şi armonizat de securitate aviatică 
în toată Uniunea Europeană.
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