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Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0118/2009, adresată de Stefan Kohler, de cetățenie germană, privind 
procedurile de siguranță aeriană pentru bebeluși și copii sub doi ani

1. Rezumatul petiției

Conform petiționarului, copiii sub doi ani nu sunt îndreptățiți să ocupe un loc în avion dacă 
părinții lor nu rezervă unul în mod expres. Companiile aeriene nu oferă locuri speciale pentru 
copii, însă părinții trebuie să-și aducă scaunul pentru copii pe care îl folosesc în automobil. 
Totuși, chiar și în acest caz, nu există întotdeauna garanția conform căreia copilul poate sta 
într-adevăr pe propriul scaun așezat pe scaunul din avion. Petiționarul obiectează, de 
asemenea, împotriva folosirii obligatorii a așa-zisei centuri cu bucle, despre care pretinde că 
este periculoasă pentru copiii mici. Conform companiei Lufthansa, este permisă doar folosirea 
scaunelor pentru copii aprobate de FAA din SUA. Petiționarul se întreabă de ce scaunele 
aprobate de compania germană TÜV nu sunt permise. Acesta solicită obligarea companiilor 
aeriene astfel încât acestea să pună la dispoziție în avioane scaune pentru copiii sub doi ani 
(gratuit sau contra unei sume infime) și ori să pună la dispoziție scaune potrivite pentru sugari 
și copii, ori să permită scaunele pentru automobil aprobate. El dorește, de asemenea, 
asigurarea de către companiile aeriene a unor măsuri de siguranță adecvate pentru copiii de 
peste doi ani. Petiționarul consideră că autoritățile competente ar trebui să interzică utilizarea 
centurilor cu buclă. Companiile care nu pot garanta transportul în siguranță al bebelușilor și al 
copiilor ar trebui, în opinia petiționarului, să renunțe la autorizația de zbor. Comisia ar trebui 
să completeze drepturile pasagerilor companiilor aeriene cu drepturi specifice pentru pasagerii 
cu copii mici și să comunice pe scară largă astfel de drepturi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/1991, OPS 1.730(a) 3 prevede că un operator nu 
poate exploata un avion decât în cazul în care acesta este echipat cu un dispozitiv de siguranță 
pentru copii, considerat acceptabil de către autoritate, pentru fiecare copil de vârstă mică.

De aceea, rămâne la latitudinea administrațiilor aviației civile ale statelor membre să decidă 
asupra utilizării acestor dispozitive. În consecință, contextul și factorii privind acceptarea 
fiecărui scaun pentru copii pot fi prevăzuți de administrația națională, iar soluțiile pot să 
varieze semnificativ de la un stat membru la altul și de la o companie aeriană la alta.

Cu toate acestea, numai ținerea copilului pe genunchi nu este permisă întrucât se înțelege clar 
că acest lucru este dăunător siguranței în general, comparativ cu utilizarea centurilor cu buclă. 
O alternativă la centurile cu buclă este utilizarea unor „scaune atașabile pentru copii” precum 
cele folosite în sectorul auto. Eficacitatea acestor dispozitive trebuie analizată pe baza unor 
probe științifice riguroase.

În acest scop, EASA a contractat un studiu destinat să releve modalitățile tehnice din viitor. 
Rezultatele studiului respectiv sunt în curs de examinare de către Agenția Europeană de 
Siguranță a Aviației. Odată finalizat acest studiu, Agenția va trimite un raport Comisiei 
Europene.

În conformitate cu dreptul comunitar, companiile aeriene trebuie să-și echipeze aparatele de 
zbor cu dispozitive de siguranță pentru copii pentru fiecare copil de vârstă mică, acceptate de 
administrația statelor membre. În cazul specific prezentat de către petiționar, administrația 
aviației civile germane trebuie să precizeze contextul și factorii privind acceptarea unor
scaune individuale pentru copii. În ceea ce privește aspectul mai general legat de dispozitivele 
de siguranță pentru copii, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației examinează în prezent 
rezultatele unui studiu pe care l-a comandat. După finalizarea acestuia, ea va prezenta un 
raport Comisiei Europene. Pe baza acestui raport, Comisia va hotărî în privința acțiunilor 
ulterioare.


