
CM\756641BG.doc PE416.481v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

25.11.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0273/2008 внесена от Marco Rastetter, с германско гражданство, 
относно недостатъците на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за 
прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на 
мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на 
въздухоплаването с аргумента, че от него не произтичат никакви ползи, а в същото 
време се излага на опасност здравето на пътниците и се нарушава личната им свобода.
Съгласно регламента на вносителя на петицията не му е било позволено да качи на 
борда течност за контактните си лещи и в резултат на това се разболява от 
конюнктивит.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията възразява срещу въведените в Европейския съюз ограничения 
за пренасяне на течности през пунктовете за сканиране на багажа на летищата и на 
борда на самолета, заради заплаха от експлозиви, направени от смесването на готови 
химикали. Тази заплаха се появи през август 2006 г. след разкриването на заговор за 
взривяване на самолет, пътуващ от Обединеното кралство към Съединените щати. 
Ограниченията бяха въведени чрез Регламент 1546/2006 на Комисията за изменение на 
Регламент 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти 
относно сигурността на въздухоплаването.
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Вносителят на петицията има няколко възражения във връзка с регламента, който 
въвежда тези ограничения, а именно:

- че е нелогичен и безсмислен;

- че държавите, които не са членки на ЕС не налагат такива ограничения;

- че има отрицателни последствия върху гражданите;

- че застрашава здравето на пътниците, например тези, които се нуждаят от течност за 
контактните си лещи.

Вносителят на петицията желае регламентът да бъде отменен.

Забележки на Комисията

Осуетеният през август 2006 г. заговор разкри сериозна непосредствена заплаха за 
гражданската авиация. Разпространяваше се информация за това как се правят 
устойчиви течни експлозиви в домашни условия, а съставките за подобни бомби могат 
да се набавят лесно. Все още не е разработена технология за сканиране на пътници и 
багаж за опасни течности. Поради това единственият начин да се реагира срещу
заплахата беше налагането на забрана за внасяне на течности на борда на самолетите.

Почти всички държави извън ЕС с натоварен въздушен трафик са въвели подобни 
правила. Международната организация за гражданска авиация дори съветва държавите, 
които членуват в нея, да въведат ограничения, подобни на тези в Европейския съюз, 
така че пътниците да бъдат третирани по един и същ начин, независимо дали 
пътуването им започва от летище в или извън ЕС.

Комисията разбира, че налагането на ограничения може да създаде неудобства на 
пътниците, за което съжалява. Но фактът, че контролът на сигурността на летищата в 
по-голяма или в по-малка степен създава неудобства, не е причина той да бъде отменен, 
тъй като съществува сериозен риск от терористични атаки по въздуха. Според 
Комисията тази заплаха не е отминала.

Що се отнася до предполагаемите последствия за здравето регламентът разрешава 
изключения от забраната за внасяне на течности за медицински цели и специални 
продукти, част от хранителната диета, необходими по време на пътуването. Това 
позволява на пътниците да вземат със себе си течност за контактни лещи в количество, 
достатъчно за нуждите им по време на пътуването (не само по време на полета). Ако 
вносителят на петицията е срещнал затруднения на конкретно летище, той може да 
уведоми Комисията за това. Комисията работи в сътрудничество с държавите-членки и 
авиационната индустрия, за да гарантира, че прилагането и тълкуването на правилата е 
възможно най-последователно и еднакво.

Що се отнася до отменянето на регламента Комисията смята че забраната върху 
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течностите е краткосрочна мярка, докато бъдат разработени технологии, които 
позволяват бързото и точно идентифициране на потенциално опасни течности. Тя 
разглежда правилата редовно и при първа възможност ще ги промени или премахне, 
когато на тяхно място могат да бъдат въведени алтернативни мерки, които гарантират 
същата сигурност.

Но според Комисията ограниченията върху течностите не могат да бъдат премахнати,
преди да бъде разработена такава технология и необходимото оборудване. След като 
тези условия бъдат удовлетворени, Комисията ще промени правилата възможно най-
бързо. Но премахването на ограниченията върху течности без съществуването на 
алтернативни мерки е опасно, тъй като може да предизвика терористи да използват 
течни експлозиви срещу самолети.

Разработването и предоставянето на оборудване, което да позволи бързото сканиране 
на течности зависи от самолетната индустрия. Така че, въпреки че Комисията поддържа 
контакт с индустрията и следи отблизо новите разработки, тя не може с точност да 
предположи кога ще бъде разработена такава технология.

Правилата за сигурността на въздухоплаването, които пряко засягат пътниците, са
публично достъпни след официалното приемане през август 2008 г. на Регламент 
820/2008 и всички пътници могат да правят справки (те могат да бъдат намерени в 
Официален вестник L 221 от 19.8.2008 г, стр. 8, достъпен през уебсайта Europa).

Заключение

Комисията смята, че ограниченията върху внасянето на течности на борда на самолети 
са напълно оправдани от необходимостта да се предотврати сериозна заплаха за 
гражданската авиация. Тя не смята, че регламентът, с който са въведени, трябва да бъде 
отменен, както предлага вносителят на петицията, докато не бъде осигурено 
оборудване, което да позволява бързото и точно сканиране за опасни течности на 
летищата.

Що се отнася до потенциалната опасност за здравето на пътниците, на която вносителят 
на петицията обръща внимание, регламентът позволява изключения за течности, 
необходими за медицински цели по време на пътуване. Това би трябвало да позволява 
на пътниците да носят със себе си течност за контактни лещи, необходими по време на 
пътуването им.


