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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0720/2011, adresată de Siegfried Schäfer, de cetățenie germană, privind 
interzicerea lichidelor transportate în bagajele de mână în cursul zborurilor 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge cu privire la controlul de securitate efectuat în cazul unui zbor intern în 
Germania. După sosirea de la Dubrovnik, unde a fost verificat în conformitate cu normele
europene, acesta a călătorit cu un zbor intern de la Köln la Friedrichshafen. Înainte de zbor, 
acesta a fost controlat din nou. A fost confiscată o sticlă de băutură alcoolică cumpărată fără
taxe vamale din Dubrovnik. 
Petiționarul obiectează la dubla verificare, deși nu a ieșit din zona de securitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 03 noiembrie 2011

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 300/2008 și legislației de punere în aplicare, toți pasagerii 
precum și bagajele de mână ale acestora fac obiectul unui control de securitate pentru a se 
preveni introducerea de articole interzise în zonele de securitate cu acces restricționat și la 
bordul aeronavei. Acest control se aplică pasagerilor care sosesc din exteriorul UE și fac 
escală pe un aeroport al UE, precum și pasagerilor care pleacă pe un aeroport al UE. 
Odată controlați în primul aeroport al UE, nu sunt necesare controale suplimentare la transfer 
în următorul aeroport al UE pentru nicio categorie de pasageri de tranzit.
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Sistemul juridic actual al UE privind lichidele, aerosolii și gelurile (LAG) existente în bagajul 
de mână prevede că lichidele, aerosolii și gelurile cu o capacitate de peste 100 ml pot fi 
introduse în zonele de securitate cu acces restricționat ale aeroportului sau la bordul aeronavei 
doar dacă au fost verificate într-un filtru de securitate sau dacă intră sub incidența unei 
derogări. Punctul 4.1.3.4 din Regulamentul (CE) nr. 185/2010 prevede exceptarea de la 
control de securitate în următoarele cazuri: 

(a) lichidele, aerosolii și gelurile care se află în recipiente individuale cu o capacitate de 
maximum 100 de mililitri; 

(b) lichidele, aerosolii și gelurile care urmează să fie folosite pe durata călătoriei (în scop 
medical, alimente pentru bebeluși); 

(c) lichidele, aerosolii și gelurile UE scutite de taxe, ambalate într-o pungă care are elemente 
de probare a integrității (pungă cu sigiliu) și care prezintă o dovadă satisfăcătoare care să 
ateste achiziționarea din respectivul aeroport sau la bordul unei aeronave a UE în aceeași zi; 
precum și 

(d) lichidele, aerosolii și gelurile scutite de taxe, ambalate în pungi cu sigiliu care prezintă o 
dovadă satisfăcătoare care să ateste achiziționarea recentă în unul dintre aeroporturile din 
țările terțe enumerate în legislația UE ca respectând standarde de securitate similare cu cele 
din UE. 

Aeroportul Dubrovnik din Croația beneficiază de exceptarea descrisă mai sus, în conformitate 
cu litera (d). Cu toate acestea, potrivit informațiilor furnizate în petiție, se pare că respectiva 
condiție privind ambalarea nu a fost îndeplinită, deoarece sticla de băutură alcoolică nu pare 
să fi fost ambalată într-o pungă cu sigiliu care să prezinte dovada satisfăcătoare a 
achiziționării care trebuie să indice locația și data achiziționării. 
În Köln, pasagerul a fost verificat în conformitate cu legislația europeană și, ca urmare a 
nerespectării cerinței de ambalare a sticlei, într-adevăr, operatorul care efectuează controlul nu 
trebuie să permită introducerea sticlei de băutură alcoolică în zona de securitate cu acces 
restricționat a aeroportului sau la bordul aeronavei.  

Concluzie

Potrivit celor declarate, Comisia nu are motive să considere că personalul de securitate din 
aeroportul din Köln nu a aplicat măsurile de securitate aviatică în conformitate cu legislația 
aplicabilă a UE.


