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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1041/2007, внесена от Gabriela Sierck, с германско гражданство, 
относно непредоставяне на широката общественост на приложение към 
регламент за безопасността на въздушното движение 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на изявление, направено на Конференцията на 
германските съдии през 2007 г. от бивш съдия от Съда на Европейските общности, в 
смисъл че приложенията към регламентите на Комисията в областта на безопасността 
на въздушното движение не са изцяло на разположение на широката общественост. 
Тези приложения уреждат въпроси като например кои лица се освобождават от общите 
проверки за сигурност на летищата. Вносителката на петицията счита този факт за 
тревожен и се позовава на член 254, параграф 2 от Договора, който предвижда 
публикуване на регламентите в Официален вестник. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Коментар на комисията относно петицията

Относно специфичния въпрос, отправен от вносителката на петицията, Рамковият 
Регламент 2320/2002 предвижда (в точка 4.1.3 от Приложението към регламента), че:

Подходящите органи могат да установят категории лица, които трябва да са 
предмет на специални процедури за проверка или да бъдат освободени от 
проверка.

Няма допълнителни правила или изисквания, установени в законодателството по 
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прилагането. Всяка държава-членка, въз основа на своя анализ на риска на национално 
равнище, следва да определи за кои видове пътници, ако има такива, тя избира да 
прилага методи за проверка за сигурност, било то по-леки или по-тежки от базовите 
изисквания за пътниците като цяло.

На практика, държавите-членки използват много рядко правилото за освобождаване на 
пътници от контрол по сигурността: например на държавни ръководители. За 
държавите-членки не съществува задължение за предоставяне на тази информация на 
Комисията.

Тази ситуация не се поставя под въпрос от гледна точка на повишената прозрачност в 
областта на авиационната сигурност1.

Заключение

Не съществуват правила на Общността, които да определят кои пътници се 
освобождават от правилата за авиационна сигурност. Възможността за такова 
освобождаване съществува, но е по преценка на държавите-членки да вземат решение 
как (и дали) да изберат да прилагат освобождаването.

                                               
1 Въз основа на становището на Съда на Европейските общности по Дело 345/06, Комисията отмени
досега непубликувани регламенти за прилагане и ги замени с Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията�

- публично оповестен – наред с Решение на Комисията (2008) 4333, съдържащо единствено чувствителни 
елементи. Пример за такива елементи са стандартите за функциониране на оборудването за сигурност, 
използвано на летищата. Ако терористи разполагат с тази информация, тя би им позволила да избягват 
контрола по сигурността.


