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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 297/2010 AL COMISIEI
din 9 aprilie 2010
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 de completare a standardelor de bază comune în
domeniul securității aviației civile
(Text cu relevanță pentru SEE)

mentului European și al Consiliului (2) sunt enumerate, în
partea A.3, metodele permise pentru controlul de secu
ritate al bagajelor, al mărfurilor și al poștei care urmează
să fie încărcate în cala aeronavei. Este necesar ca, din
timp în timp, să se prevadă metode suplimentare de
control de securitate care s-au dovedit eficace pentru
controlul unor tipuri de mărfuri sau al tuturor și să se
prevadă o bază legală pentru elaborarea unor măsuri de
implementare detaliate. Echipamentele de detecție a
metalelor sunt considerate a fi eficace pentru controlul
de securitate al unor tipuri de mărfuri.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 11 martie 2008
privind norme comune în domeniul securității aviației civile și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special
articolul 4 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Este necesar să se adopte măsuri cu caracter general care
să completeze standardele de bază comune privind secu
ritatea aviației civile în domeniul controlului de secu
ritate, al controlul accesului și al altor măsuri de secu
ritate, precum și în domeniul articolelor interzise, al recu
noașterii echivalenței măsurilor din țări terțe, al recrutării
personalului, al pregătirii profesionale, al procedurilor
speciale de securitate și al derogărilor de la măsurile de
securitate.

(2)

Aceste măsuri cu caracter general sunt necesare pentru a
atinge un nivel comun de securitate a aviației în cadrul
Uniunii Europene în scopul de a proteja pasagerii
împotriva actelor de intervenție ilicită. Controlul unic
de securitate este principalul element prevăzut de legislația comunitară pentru facilitarea acestei sarcini. Este
esențial așadar să se armonizeze metodele de control de
securitate, pentru a menține controlul unic de securitate
pe teritoriul UE, inclusiv controlul lichidelor, al aero
solilor și al gelurilor, fără a diminua avantajele pieței
unice a aviației pentru cetățenii europeni.

(3)

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei
din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază
comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în
anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parla

(1) JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 nu prevede că lichidele,
aerosolii și gelurile sunt considerate ca fiind o categorie
de articole a căror introducere în zonele de securitate cu
acces restricționat și la bordul aeronavelor poate fi
interzisă. În schimb, Regulamentul (CE) nr. 272/2009
prevede introducerea în toate aeroporturile Uniunii
Europene, în cel mai scurt timp, dar până la 29 aprilie
2010, a unor metode și tehnologii pentru detectarea
explozibililor lichizi.

(5)

Este momentul să se pună capăt restricțiilor impuse
pentru lichide, aerosoli și geluri, prin tranziția progresivă
de la interzicerea majorității lichidelor la un sistem de
control de securitate pentru explozibilii lichizi. În acest
scop, se impune definirea unor dispoziții tranzitorii apli
cabile după aprilie 2010 care să permită introducerea
progresivă a metodelor și a tehnologiilor de detecție în
toate aeroporturile din UE, fără a compromite securitatea
aviației. Preocupările autorităților de aplicare a legii legate
de prevenirea eventualelor amenințări teroriste în viitor
fac necesară introducerea unui mecanism eficient până în
momentul în care aeroporturile vor fi în măsură să
instaleze echipamente de detecție fiabile. Ca urmare,
este necesară o abordare nouă. Ea trebuie introdusă
până la 29 aprilie 2013, dată la care toate aeroporturile
trebuie să aibă capacitatea de a efectua controlul de secu
ritate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor.

(2) JO L 91, 3.4.2009, p. 7.
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Această abordare nu trebuie însă să împiedice aeropor
turile să implementeze și să utilizeze echipamentele mai
devreme, cu condiția ca acestea să respecte standardele
prevăzute în normele de aplicare adoptate de Comisie. În
acest fel, aeroporturile vor putea să faciliteze transportul
lichidelor, al aerosolilor și al gelurilor de către pasagerii
care pleacă, de exemplu prin instalarea echipamentelor de
detecție a explozibililor lichizi la un post de control de
securitate. În plus, unele aeroporturi pot alege să instaleze
mai devreme echipamente avansate.
Dată fiind nevoia de flexibilitate în ceea ce privește
modul de implementare a măsurilor de securitate în aero
porturi, standardele de bază comune în domeniul secu
rității aviației civile rămân strict neutre din punct de
vedere tehnologic. Statele membre și aeroporturile pot
alege tehnologiile care vor fi implementate și exploatate
în modul cel mai eficient și eficace în aeroporturi dintre
opțiunile disponibile enumerate în Regulamentul (CE)
nr. 272/2009 modificat prin prezentul regulament.
Exploatarea unor echipamente de control de securitate
capabile să detecteze explozibilii lichizi presupune achi
ziționarea și implementarea de către aeroporturi sau alte
entități responsabile de securitatea aviației de echi
pamente a căror conformitate cu standardele tehnice
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regu
lamentul (CE) nr. 300/2008 este dovedită. Statele
membre trebuie să asigure instituirea tuturor cerințelor
de reglementare necesare pentru a permite ca aceste echi
pamente să fie implementate în timp util pentru a
respecta termenele menționate în prezentul regulament.
Pe durata perioadei de tranziție, pasagerii trebuie să fie
clar informați în legătură cu aeroporturile din UE care
aplică controlul de securitate al lichidelor. Aeroporturile
și companiile aeriene trebuie să coopereze pentru a se
asigura că nu se recurge decât în ultimă instanță la
confiscarea lichidelor, aerosolilor și gelurilor.
Măsurile cu caracter general prevăzute de Regulamentul
(CE) nr. 272/2009 trebuie modificate pentru a introduce
norme care să permită utilizarea echipamentelor de
detecție a metalelor pentru controlul de securitate al
bagajelor de cală, al mărfurilor și al poștei, acolo unde
este cazul, și să autorizeze aplicarea progresivă a dispo
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zițiilor pentru introducerea lichidelor, a aerosolilor și a
gelurilor în zonele de securitate cu acces restricționat și la
bordul aeronavelor pe o perioadă de timp limitată,
pentru a nu compromite standardele de securitate.
(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 272/2009 trebuie
modificat în consecință.

(12)

Evoluția tehnologiilor sau a reglementărilor la nivel
comunitar și internațional poate afecta datele prevăzute
în prezentul regulament. Acolo unde este cazul, Comisia
poate prezenta propuneri de revizuire, ținând cont în
special de operabilitatea echipamentelor și de facilitarea
accesului pasagerilor.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se aplică în toate
elementele sale de la data indicată în normele de
aplicare adoptate în conformitate cu procedurile
menționate la articolul 4 alineatele (2) și (3) din regula
mentul respectiv, însă cel mai târziu de la 29 aprilie
2010. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să se
aplice de la 29 aprilie 2010, împreună cu Regulamentul
(CE) nr. 300/2008 și cu actele care îl completează și îl
implementează.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea
aviației civile instituit prin articolul 19 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 300/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 se modifică în
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 29 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2010.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 se modifică după cum urmează:
1. În partea A.3, literele (f) și (g) se înlocuiesc cu următoarele:
„(f) echipamente de detecție a urmelor de explozibili (ETD);
(g) cameră de simulare; și
(h) echipamente de detecție a metalelor.”
2. După partea B se adaugă partea B.1 cu următorul text:
„PARTEA B.1
Lichide, aerosoli și geluri
Este permisă introducerea în zonele de securitate cu acces restricționat și la bordul aeronavelor a lichidelor, aerosolilor
și gelurilor, cu condiția ca ele să fie supuse controlului de securitate sau să fie exceptate de la acest tip de control în
conformitate cu cerințele normelor de aplicare adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 300/2008.
1. Cel târziu la 29 aprilie 2011, lichidele, aerosolii și gelurile obținute într-un aeroport dintr-o țară terță sau la bordul
unei aeronave aparținând unui transportator aerian din afara Comunității sunt permise în zonele de securitate cu
acces restricționat sau la bordul aeronavelor, cu condiția ca lichidul să fie ambalat într-o pungă care respectă liniile
directoare pentru controlul de securitate recomandate de Organizația Aviației Civile Internaționale și care prezintă
o dovadă satisfăcătoare a achiziționării sale cu cel mult treizeci și șase de ore în urmă din zona de operațiuni
aeriene a aeroportului sau de la bordul aeronavei. Ele trebuie supuse controlului de securitate în conformitate cu
cerințele normelor de aplicare adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
2. Cel târziu la 29 aprilie 2013, toate aeroporturile trebuie să aplice controlul de securitate pentru lichide, aerosoli și
geluri, în conformitate cu cerințele normelor de aplicare adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (3) din
Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
3. Statele membre asigură instituirea tuturor cerințelor de reglementare necesare pentru a permite instalarea unor
echipamente de control de securitate al lichidelor care să respecte cerințele normelor de aplicare adoptate în
temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 în timp util pentru a respecta termenele
menționate la punctele 1 și 2.
Pasagerii trebuie să fie clar informați în legătură cu aeroporturile din UE în care le este permis să introducă lichide,
aerosoli și geluri în zonele de securitate cu acces restricționat sau la bordul aeronavelor și cu condițiile asociate.”
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