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Subiect: Petiția nr. 0315/2020, adresată de Laimis Abromaitis, de cetățenie lituaniană, 
privind instalarea de dispozitive de sterilizare contra virusului în spațiile de 
transport public și în locuri aglomerate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să solicite instalarea de dispozitive de 
dezinfectare în transportul public pentru a reduce răspândirea virușilor, în special a virusului 
COVID 19. El enumeră dispozitive, cum ar fi generatoarele de ioni negativi, ozonatoarele sau 
sterilizatoarele UVC. Petiționarul subliniază rolul major pe care l-ar juca instalarea acestor 
dispozitive în reducerea răspândirii bolilor virale și modul în care ar facilita adunările publice 
de persoane.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Conform Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), dovezile actuale 
demonstrează riscul de transmitere a virusului COVID-19 în spații închise aglomerate, care pot 
include transportul public, precum și importanța măsurilor de prevenire grupate. Ventilația 
slabă în spațiile închise este asociată cu o mai mare transmisie a infecțiilor respiratorii. Timpul 
petrecut de oameni în spații închise pare, de asemenea, să fie asociat cu rata infecțiilor. Au 
existat numeroase evenimente în care s-a transmis virusul COVID-19, asociate cu spații închise 
(și din cazuri presimptomatice), inclusiv relatări privind focare de infecție în urma călătoriilor 
cu autocarul.

Informațiile privind măsurile de control al infecțiilor care s-au dovedit eficiente în reducerea 
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riscului de transmitere a sindromului respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ar 
trebui să fie puse la dispoziție și comunicate tuturor cetățenilor. Principalele metode de reducere 
a probabilității de transmitere a COVID-19 la bordul autobuzelor, al trenurilor și în spații 
aglomerate închise sunt distanțarea fizică, regulile de igienă respiratorie, o igienă adecvată a 
mâinilor și o utilizare adecvată a măștilor în zone în care distanța fizică nu poate fi menținută 
din cauza unor obstacole de natură structurală sau funcțională. 

Orientările recente ale ECDC privind sistemele de încălzire, ventilație și climatizare pentru 
vehiculele de transport public și spațiile interioare aglomerate rămân relevante pentru 
autobuze1.

Ozonul și alte substanțe care exercită un efect de control prin mijloace chimice sau biologice 
asupra virusurilor sunt produse biocide, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 
nr. 528/2012 privind produsele biocide2 (denumit în continuare „Regulamentul privind 
produsele biocide”). Regulamentul stabilește normele și procedurile pentru punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și urmărește să îmbunătățească funcționarea 
pieței interne, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a 
mediului. 

Numai produsele biocide autorizate sau, în timpul unei perioade de tranziție prevăzute la 
articolul 89 din regulament, produsele care respectă normele naționale ale statelor membre, pot 
fi puse la dispoziție pe piață și utilizate în Uniune.

Până în prezent, niciun produs biocid generat de ozonatoare sau de alte tipuri de generatoare nu 
este autorizat pentru a fi utilizat în transportul public sau în alte locuri publice în temeiul 
Regulamentului privind produsele biocide.

Comisia nu se așteaptă ca o astfel de utilizare să poată fi autorizată în temeiul Regulamentului 
privind produsele biocide din cauza riscurilor potențiale pentru sănătatea umană cauzate de 
expunerea la substanțe chimice dăunătoare, întrucât ozonul ar putea să nu fie sigur pentru 
populație și ar trebui să fie examinat cu atenție. În plus, eficacitatea ozonului împotriva virusului 
COVID-19 nu este demonstrată în actuala cerere de autorizare a substanței active, în curs de 
evaluare.

Generatoarele de ultraviolete (UV) și ionizatoarele aeriene nu intră în domeniul de aplicare a 
Regulamentului privind produsele biocide, deoarece nu acționează prin mijloace chimice sau 
biologice. Cu toate că s-a demonstrat eficacitatea radiațiilor UV împotriva bacteriilor și a 
drojdiei, nu sunt disponibile informații similare legate de COVID-19. De asemenea, radiațiile 
UV sunt eficiente numai pe suprafețe curățate, întrucât praful ar putea reduce în mod 
considerabil eficacitatea luminii UV. Este foarte probabil ca aceste condiții să nu fie îndeplinite 
în zonele publice.

Există alte două documente care ar putea fi de interes pentru petiționar:

1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf
2 Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea 

la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
2 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru 

de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf
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- recomandări preliminare pentru pregătirea și reacția la cazurile de COVID-19 la 
punctele de trecere a frontierei (autobuze și stații de autobuz) în statele membre ale 
Uniunii Europene/Spațiului Economic European (SEE);

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-
19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293

- orientări intermediare pentru curățarea mediului în alte structuri decât cele de îngrijire 
a sănătății care sunt expuse la SARS-CoV-2;

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-
non-healthcare-facilities-exposed-2019

Concluzie

ECDC nu recomandă metode complementare de dezinfectare cu generatoare de ioni negativi, 
ozonatoare sau sterilizatoare UVC în transportul public sau în locuri aglomerate, din cauza 
lipsei de dovezi privind eficacitatea lor în ceea ce privește reducerea transmiterii prin aer a 
virusului SARS-CoV-2 și din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate.

ECDC observă că, în prezent, există produse disponibile în comerț care susțin că reduc riscul 
de transmitere a COVID-19, prin curățarea aerului. Printre alternativele la dispozitivele care 
filtrează mecanic aerul se numără generatoarele de ioni, ozonizarea și fotoliza cu ultraviolete. 
În general, aceste metode pot fi relativ costisitoare, necesită o întreținere specială și tratează un 
volum relativ scăzut de aer. 

În Uniunea Europeană, pentru controlul virușilor pot fi utilizate produse biocide autorizate sau 
produse conforme cu normele naționale tranzitorii. În prezent, nu este autorizat niciun produs 
biocid generat de ozonatoare sau de alte tipuri de generatoare pentru a fi utilizat în transportul 
public sau în alte locuri publice în temeiul Regulamentului privind produsele biocide. 
Generatoarele UV și ionizatoarele aeriene nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului 
privind produsele biocide.

Acțiunea comună „Healthy Gateways”, cofinanțată prin cel de-al treilea program UE în 
domeniul sănătății, a oferit opțiuni de curățare pentru diferite structuri non-medicale, cum ar fi 
navele utilizate pentru transportul de călători în publicația sa „Proceduri recomandate de 
curățare și dezinfectare a navelor în timpul pandemiei de COVID-19”3.

3https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-
19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250

