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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1137/2009, adresată de Rudolf Piltz, de cetățenie germană, privind 
restricția de a transporta lichide în bagajul de mână în timpul zborurilor cu 
avionul

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că restricția de a transporta lichide în bagajul de mână în timpul 
zborurilor cu avionul este ineficientă și depășită și că aceasta ar trebui înlăturată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Regulamentul (CE) nr. 300/20081 stabilește standardele de bază comune de garantare a
protecției permanente a aviației civile și a cetățenilor împotriva acțiunilor ilegale care pun în 
pericol operațiunile de transport aerian, cum ar fi terorismul. Legislația UE privind securitatea 
aviației civile a fost stabilită în urma atacurilor din SUA de la 11 septembrie 2001.

Standardele de bază comune prevăd, în principiu, controlul de securitate al tuturor pasagerilor 
și al bagajelor de mână ale acestora înainte de intrarea în zona de securitate cu acces 
restricționat a aeroportului sau de îmbarcarea la bordul unei aeronave, pentru a preveni 
introducerea de către pasageri a obiectelor interzise, enumerate în Regulamentul (CE) nr. 
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820/20081.

Regulamentul instituie norme de securitate privind transportul lichidelor la bordul 
aeronavelor. Lichidele se confiscă în cazul în care nu sunt transportate în recipiente 
individuale cu o capacitate mai mică de 100 ml, într-o pungă de plastic sigilată şi cu o 
capacitate maximă de 1 litru. Restricțiile privind lichidele se aplică în 60 de state din lume. 
Interdicția a fost introdusă în urma descoperirii unui complot terorist din 2006, care viza 
atacul aeronavelor prin utilizarea explozibilelor lichide.

Pasagerii de pe aeroporturile UE care vin dintr-un stat terț și sunt transferați către un alt zbor 
care pleacă din UE, sunt supuși unui control de securitate care include detectarea și 
confiscarea lichidelor.

Călătoriile au devenit mai complexe din cauza măsurilor de securitate. Acolo unde este 
posibil, Comisia Europeană simplifică cerințele de securitate. În ceea ce privește lichidele, 
care constituie în continuare un pericol real pentru securitatea aviatică, Comisia Europeană a 
propus înlocuirea progresivă a actualei politici de interdicție/confiscare prin introducerea unor 
tehnologii de control al lichidelor și de identificare a lichidelor periculoase în aeroporturile 
europene. Parlamentul European și Consiliul analizează această măsură.

Legislația europeană prevede, de asemenea, că pasagerii care vin dintr-o ţară terță „securizat” 
și sunt transferați în aeroporturile UE, pot fi exceptați de la confiscarea lichidelor scutite de 
taxe vamale2.
Statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a standardelor de bază comune 
privind securitatea aviației civile, stabilindu-și programul național de securitate a aviației 
civile3, și de monitorizarea felului în care aeroporturile și alte entități similare aplică măsurile 
de securitate.

Concluzie

Comisia Europeană înțelege punctul de vedere al petiționarului și dificultățile create în
aeroporturi și lucrează la o simplificare a măsurilor de securitate aplicabile lichidelor.

În acest caz particular, Comisia este de părere că examinatorii au urmat instrucțiunile din 
cadrul respectivului program național de securitate a aviației, dezvoltat pe baza legislației UE.
Atât programul național de securitate, cât și modalitatea de efectuare a controlului în 
aeroporturi sunt monitorizate în mod constant prin inspecții neanunțate, la nivel comunitar. 
Inspecțiile recente din Germania nu au indicat niciun fel de deficiențe. Comisia nu constată, 

                                               
1 JO L221, 9.8.2008.
2În conformitate cu capitolul 4 litera (f) alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 820/2008, Comisia Europeană 
negociază acorduri cu ţări terţe, la cererea acestora, în vederea stabilirii echivalenţei dintre măsurile de securitate 
care se aplică în cazul lichidelor scutite de taxe vamale. Odată ce echivalenţa a fost stabilită, se încheie acorduri 
care permit ca lichidele, gelurile şi aerosolurile scutite de taxe vamale din respectivele ţări terţe să fie considerate 
ca lichide UE. Până acum, s-au încheiat acorduri cu Croaţia şi Singapore şi se pregătesc acorduri cu Canada şi 
SUA. Foarte curând se va încheia un acord cu Malaysia.
3 Astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul nr. 300/2008 din 11 martie 2008. JO L 97, 9.4.2008, p. 
72.
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așadar, niciun abuz de putere sau exces de discreție a drepturilor acordate în temeiul legislației 
comunitare.


