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Comisia Europeana saluta condamnarea internationala a Rusiei pentru încalcarea
normelor în domeniul aviatiei
Comisia Europeana a salutat, joi, decizia Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), agentia ONU
responsabila cu reglementarea transportului aerian, de a solicita Federatiei Ruse sa înceteze imediat
încalcarile normelor aviatiei internationale, în scopul mentinerii sigurantei si a securitatii aviatiei civile.
Potrivit unui comunicat de presa al executivului comunitar, decizia OACI face referire la violarea spatiului aerian
suveran al Ucrainei în contextul razboiului de agresiune declansat de Rusia si la încalcarea deliberata si sistematica
de catre guvernul rus a mai multor cerinte de siguranta, în încercarea de a eluda sanctiunile UE. Printre actiunile
condamnate se numara dubla înmatriculare ilegala, în Rusia, a aeronavelor furate de la societati de leasing si
autorizarea companiilor aeriene ruse sa opereze aceste aeronave pe rute internationale fara un certificat de
navigabilitate (certificatul de siguranta necesar) în curs de valabilitate.
"Este extrem de important, pentru siguranta pasagerilor si a echipajelor, ca toate tarile sa apere sistemul aeronautic
international bazat pe reguli. Rusia continua sa încalce normele fundamentale ale aviatiei internationale si sa dea
instructiuni companiilor sale aeriene sa actioneze împotriva acestor norme. Salut condamnarea clara pronuntata de
Consiliul OACI, care reflecta gravitatea actelor comise de Rusia", a declarat comisarul pentru Transporturi, Adina
Valean.
OACI le-a informat ieri pe cele 193 de state membre cu privire la nerespectarea flagranta de catre Rusia a dreptului
international esential în domeniul aviatiei si va discuta aceasta chestiune în cadrul urmatoarei sale adunari
generale, care va avea loc în perioada 27 septembrie - 7 octombrie 2022.
OACI este gardianul sistemului international de aviatie civila. Statele membre ale OACI si, în special, membrii
Consiliului OACI trebuie sa respecte aceste norme. Un membru al Consiliului OACI care actioneaza împotriva
acestor principii pune în pericol credibilitatea generala a OACI.
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