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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0273/2008, adresată de Marco Rastetter, de naţionalitate germană, privind 
punctele slabe ale Regulamentului (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de 
aplicare a standardelor comune de bază privind siguranţa aeriană

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă Regulamentul (CE) nr. 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a 
standardelor comune de bază privind siguranţa aeriană, susţinând că acesta nu aduce niciun 
beneficiu ameninţând, în acelaşi timp, sănătatea pasagerilor şi încălcându-le libertatea 
individuală. În temeiul regulamentului, petiţionarului nu i s-a permis să ia cu sine în avion 
lichidul pentru lentile de contact şi, în consecinţă, a suferit de conjunctivită.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25.11.2008

Petiţia se referă la restricţiile introduse de către Uniunea Europeană privind transportul 
lichidelor prin punctele de verificare ale aeroporturilor şi la bordul aeronavelor, pentru a 
preveni ameninţarea explozivelor produse prin amestecarea agenţilor chimici prefabricaţi. 
Această ameninţare a apărut odată cu descoperirea, în august 2006, a unui plan de a arunca în 
aer o aeronavă care părăsea Regatul Unit cu destinaţia Statele Unite ale Americii. Restricţiile 
au fost introduse prin intermediul Regulamentului 1546/2006 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului 622/2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază 
privind siguranţa aeriană.

Petiţionarul contestă mai multe aspecte privind regulamentul care introduce restricţiile:
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- că este ilogic şi fără sens;

- că ţărilor din afara UE nu li se aplică aceleaşi restricţii; 

- că afectează negativ cetăţenii; 

- că ameninţă sănătatea pasagerilor, de exemplu sănătatea celor care au nevoie de lichid 
pentru lentilele de contact.

Petiţionarul solicită ca regulamentul să fie abrogat.

Observaţiile Comisiei

Planul descoperit în august 2006 a dezvăluit o ameninţare gravă şi imediată la adresa aviaţiei 
civile. Informaţiile privind stabilizarea explozivelor lichide fabricate artizanal au fost puse în 
circulaţie, iar ingredientele pentru astfel de bombe puteau fi obţinute uşor. Tehnologia de 
verificare a pasagerilor şi bagajelor privind existenţa lichidelor periculoase nu a fost 
dezvoltată încă. În consecinţă, interzicerea transportului de lichide la bordul aeronavelor a fost 
singura măsură de prevenire a acestei ameninţări. 

Aproape toate ţările din afara UE care au un volum semnificativ de trafic aerian au introdus 
norme similare. Într-adevăr, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a recomandat ţărilor 
membre aplicarea unor restricţii foarte apropiate de cele aplicate de către Uniunea Europeană. 
Astfel, pasagerii sunt trataţi într-un mod similar, indiferent dacă îşi încep călătoria într-un 
aeroport din cadrul sau din afara UE.

Comisia recunoaşte că aplicarea restricţiilor ar putea crea inconvenienţe pentru pasageri, ceea 
ce este regretabil. Cu toate acestea, în timp ce toate controalele de securitate ale aeroporturilor 
reprezintă, într-o măsură mai mică sau mai mare, un inconvenient, acestea nu sunt un motiv 
pentru eliminarea lor, atâta timp cât există un risc semnificativ de atacuri teroriste aeriene. În 
opinia Comisiei, această ameninţare nu a dispărut.

Revenind la presupusele efecte asupra sănătăţii, regulamentul permite excepţii ale interdicţiei 
privind lichidele cu scop medical şi articolele de dietă specială, atunci când acestea sunt 
necesare pe timpul călătoriei. Acest lucru ar trebui să le permită pasagerilor să ia cu ei lichidul 
pentru lentilele de contact în cantităţi suficiente pentru satisfacerea nevoilor lor pe durata 
călătoriei (şi nu doar pe durata zborului). Dacă petiţionarul a întâmpinat probleme în anumite
aeroporturi, acesta ar putea informa Comisia cu privire la acest lucru. Comisia lucrează în 
strânsă cooperare atât cu statele membre, cât şi cu reprezentanţii industriei de profil pentru a 
se asigura că punerea în aplicare şi interpretarea normelor este cât mai consecventă şi 
uniformă.

În ceea ce priveşte o posibilă abrogare a regulamentului, Comisia consideră interdicţia 
lichidelor drept o măsură pe termen scurt în aşteptarea dezvoltării tehnologiei care să permită 
identificarea rapidă şi corectă a lichidelor potenţial periculoase. Comisia se angajează să 
revizuiască periodic normele şi le va modifica sau înlătura, cât mai curând posibil, din 
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momentul în care pot fi aplicate măsuri alternative pentru a asigura o securitate echivalentă. 

Cu toate acestea, Comisia nu consideră că restricţiile privind lichidele pot fi înlăturate până 
când nu se dezvoltă o astfel de tehnologie şi echipamentul necesar va fi disponibil. Odată ce 
aceste condiţii sunt îndeplinite, normele vor fi modificate rapid. Cu toate acestea, abolirea 
restricţiilor privind lichidele fără măsuri alternative în vigoare este potenţial periculoasă,
deoarece ar putea determina teroriştii să folosească explozivele lichide împotriva aeronavelor. 

Este de datoria reprezentanţilor industriei de profil să dezvolte şi să asigure echipamentul care 
să permită verificarea rapidă a lichidelor. Astfel, în timp ce Comisia este în contact strâns cu 
industria şi urmăreşte îndeaproape progresul înregistrat, nu poate prezice cu exactitate când va 
fi gata această tehnologie. 

La un nivel mai general, normele privind securitatea aeriană care se aplică direct pasagerilor 
aparţin acum de domeniul public, ca urmare a adoptării în august 2008 a Regulamentului 
820/2008 şi, în consecinţă, toţi cetăţenii le pot consulta în prezent (acestea pot fi găsite în 
Jurnalul Oficial nr. L 221 din 19.8.2008, pagina 8, fiind accesibile prin intermediul paginii de 
internet Europa).

Concluzie

Comisia crede că restricţiile privind luarea lichidelor la bordul aeronavelor sunt pe deplin 
justificate de nevoia de a preveni o ameninţate gravă la adresa aviaţiei civile. Comisia nu 
consideră că regulamentul care le introduce ar trebui abrogat, după cum a sugerat petiţionarul, 
până când nu va fi disponibil echipamentul care să permită verificarea rapidă şi corectă a 
lichidelor periculoase în aeroporturi. 

În ceea ce priveşte pericolul potenţial la adresa sănătăţii pasagerilor, evocat de către 
petiţionar, regulamentul permite excepţii privind lichidele cu scop medical pe durata unei 
călătorii. Acesta ar trebui să permită pasagerilor să ia cu ei lichidul necesar pentru lentilele de 
contact pe durata călătoriei.


