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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0067/2012, adresată de Marc Flammante, de cetățenie franceză, privind 
presupusele controale discriminatorii în aeroporturi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că a asistat, în aeroporturi, la controale discriminatorii pe baza 
vestimentației pasagerilor, semnele exterioare ale apartenenței la o anumită religie fiind 
suficiente pentru ca personalul de securitate să efectueze un control diferențiat, în mod normal 
mai puțin strict. Petiționarul, care nu precizează locurile unde au loc aceste practici, consideră 
că aceste metode constituie o discriminare care contravine reglementărilor europene. Acesta 
ar dori să cunoască normele aplicabile în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Scopul controalelor de securitate în aeroporturi este de a împiedica pasagerii să aducă obiecte 
interzise în zonele de securitate cu acces restricționat ale aeroportului sau la bordul unui 
avion. 

Unul din obiectivele Regulamentului nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul 
securității aviației civile1 este de a stabili norme și standarde de bază comune privind 
siguranța aeriană.

                                               
1 JO L 97/72, 9.4.2008 
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Statele membre pot aplica măsuri mai stricte decât standardele de bază comune. În acest caz, 
acestea acționează pe baza unei evaluări a riscului și în conformitate cu dreptul Uniunii. Acele 
măsuri sunt pertinente, obiective, nediscriminatorii și proporționale cu riscurile avute în 
vedere. În cazurile referitoare în special la aeroporturi sau la situații cu trafic aerian limitat, 
statele membre pot adopta măsuri de securitate alternative care să ofere un grad de protecție 
adecvat pe baza unei evaluări a riscului la nivel local.

Niciuna din normele aplicabile în materie de securitate aviatică nu permite diferențierea 
sistematică a pasagerilor, care nu este justificată de considerente de securitate.

Comisia dorește să supună atenției petiționarului faptul că, în prezent, se desfășoară, în două 
state membre, teste1 pentru a examina dacă este posibilă menținerea unor grade adecvate de 
securitate fără a cauza disconfort pasagerilor care poartă articole specifice de acoperit capul.
Dacă aceste teste se vor dovedi reușite, vor fi disponibile noi metode de verificare a 
articolelor de acoperit capul care nu pot fi înlăturate cu ușurință, la punctele de control de 
securitate.

Concluzii

Comisia invită petiționarul să ofere exemple concrete de controale discriminatorii în 
aeroporturile UE și să se adreseze autorităților competente ale statelor membre, responsabile 
cu monitorizarea punerii în aplicare a standardelor de bază comune referitoare la securitatea 
aviatică, precum și cu asigurarea tratamentului nediscriminatoriu și a obiectivității în cadrul 
proceselor de securitate.

                                               

1 În conformitate cu punctul 12 subpunctul 8 din anexa la Regulamentul Comisiei (UE) nr. 185/2010, statele 
membre pot accepta o metodă de efectuare a controlului de securitate prin utilizarea de tehnologii noi, altele 
decât cele prevăzute în prezentul regulament, în anumite condiții („test”). Scopul punctului 12 subpunctul 8 din 
anexă este de a permite testarea noilor tehnologii și procese în vederea încorporării acestora în legislația Uniunii, 
dacă testele se vor dovedi reușite. 


