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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1127/2009, adresată de Jan Fokke Oosterhof, de cetățenie olandeză, 
privind Regulamentul (CE) nr. 1448/2006 referitor la măsurile de siguranță 
aeriană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de prevederile Regulamentului 1448/2006, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare a măsurilor privind transportul lichidelor la bordul aeronavelor. 
Petiționarul a zburat din Antalya la Düsseldorf Niederrhein via Hamburg. În Hamburg, toți 
pasagerii au fost obligați să părăsească aeronava pentru un control vamal. Petiționarul se 
întreabă de ce a fost necesar acest lucru în condițiile în care în Hamburg toți pasagerii erau 
doar în tranzit și nu s-au urcat pasageri noi la bord. Pasagerii au fost nevoiți să aștepte pentru 
control aproape o oră într-o cameră mică, fără scaune sau grupuri sanitare și fără nimic de 
băut la îndemână. Toate băuturile – în recipiente sigilate - cumpărate din magazinele duty-free
din Antalya au fost confiscate și distruse, afirmându-se că dacă ar fi fost lăsate în aeronavă nu 
ar mai fi fost distruse. Petiționarul dorește să știe de ce un astfel de control a fost efectual în 
timpul unui transfer și nu la sfârșitul zborului, de ce băutura ambalată și sigilată trebuie 
distrusă din moment ce pasagerii nu au trecut prin niciun punct vamal și și-au continuat zborul 
în aceeași aeronavă și de ce au fost controlate doar persoanele și nu și bagajele. La aceste 
întrebări, oficialii aeroportului au răspuns că acționează în conformitate cu Regulamentul 
1448/2006.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 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 22 ianuarie 2010

UE aplică interdicții în ceea ce privește transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor1. 
Interdicția a fost introdusă după ce s-a descoperit un complot terorist pentru atacarea unei 
aeronave utilizând lichide explozive în august 2006. Interdicția expiră în aprilie 2010, iar 
Comisia examinează modalități de înlocuire a acesteia cu un control de securitate obligatoriu 
cu ajutorul unei tehnologii capabile să detecteze substanțele explozive lichide. Interdicția 
generală prevede și anumite derogări în cazul pasagerilor în tranzit în ceea ce privește 
lichidele achiziționate pe aeroporturile comunitare sau pe durata zborurilor operate de 
aeronavele comunitare la bordul acestora, cu condiția ca lichidele să fie în împachetate pungi 
sigilate pe care să figureze data și să existe dovada achiziționării lor în ziua zborului. Regimul 
este posibil deoarece legislația UE în materie de siguranță aeriană asigură măsuri de securitate 
de înalt nivel pe toate aeroporturile comunitare. Din motive evidente, aceste derogări nu se 
aplică lichidelor aduse pe aeroporturile comunitare din țări terțe. Prin urmare, se interzice 
transportul lichidelor respective la bordul aeronavelor în situația în care pasagerul este 
transferat spre un alt zbor pe un aeroport comunitar. Pentru a evita confiscarea lichidelor 
aflate în posesia pasagerilor în tranzit, Comisia Europeană negociază acorduri cu țările terțe, 
la cererea acestora, pentru a stabili o echivalare a măsurilor de securitate aplicate în cazul 
transportului lichidelor. De îndată ce se stabilește această echivalare, se vor încheia acorduri 
prin care lichidele, gelurile și aerosolii achiziționați în regim duty-free pe aeroporturile 
respectivelor țări terțe urmează să fie considerate lichide care se conformează legislației UE2. 
Până în prezent, au fost încheiate astfel de acorduri cu Croația și Singapore și sunt în curs de 
negociere acorduri cu Canada și SUA. Un acord cu Malaysia va fi încheiat foarte curând. În 
viitor, se așteaptă ca tehnologiile de control de securitate să permită pasagerilor aflați în 
tranzit care sosesc în UE din țări terțe să transporte lichide la bordul aeronavelor împreună cu 
bagajul de mână.
În ceea ce privește procedurile de control de securitate, operatorii aeroporturilor pot decide 
modul de desfășurare a acestora: pasagerii fie rămân la bordul aeronavelor, fie sunt supuși din 
nou controlului de securitate împreună cu pasagerii care se îmbarcă la punctele de control de 
securitate ale aeroportului. Operatorii aeroporturilor sunt cei care decid procedurile care 
urmează să fie aplicate în acest sens. Condițiile obligatorii ale controlului de securitate sunt 
clare: dacă se amestecă pasagerii în tranzit cu pasagerii care urmează să se îmbarce și care nu 
au făcut încă obiectul controlului de securitate, este obligatorie efectuarea din nou a 
controlului de securitate. 

Concluzie

Comisia înțelege punctul de vedere al petiționarului și eventualele inconveniențe survenite pe 
aeroport. Totuși, Comisia consideră că controalele de securitate în cauză s-au desfășurat în 
conformitate cu normele stabilite prin programul național de securitate aeriană elaborat pe 
baza legislației UE. Prin urmare, Comisia nu consideră că este vorba de vreun abuz de putere 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 820/2008 din 8 august 2009, JO L 221 din 8.08.2008.
[NB: Regulamentul (CE) nr. 1448/2006 a modificat Regulamentul (CE) nr. 622/2003 din 4 aprilie 2003 de 
stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranța aeriană. Ambele regulamente 
au fost abrogate prin Regulamentul (CE) nr. 820/2008].
2 Capitolul 4 litera (f) punctul 6 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei.
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sau exces de zel prin care să se încalce drepturile conferite în temeiul legislației UE. 

Comisia a oferit deja petiționarului o explicație în scris cu privire la același subiect. Acestuia i 
s-au oferit clarificări suplimentare cu ocazia unei convorbiri telefonice prin intermediul căreia
petiționarul a contactat serviciile Comisiei după primirea scrisorii respective. Personalul 
Comisiei a considerat că respectiva conversație a oferit clarificări adecvate petiționarului.


