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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1127/2009, внесена от Jan Fokke Oosterhof, с нидерландско 
гражданство, относно Регламент (ЕО) № 1448/2006 г.  относно мерки за 
сигурността на въздухоплаването

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу Регламент (ЕО) № 1448/2006, по-специално 
във връзка с прилагането на мерки за носенето на течности на борда на 
въздухоплавателните средства. Вносителят е пътувал от Анталия до Дюселдорф-
Нидерайн през Хамбург. В Хамбург всички пътници са били принудени да напуснат 
самолета за митническа проверка. Вносителят се пита защо това е било необходимо, 
при положение, че в Хамбург не е имало нови пътници, които да се качват, а 
единствено слизащи. Пътниците е трябвало да чакат почти час, докато бъде извършена 
проверката, в малка стая без места за сядане, тоалетни или напитки. Всички напитки, 
закупени от безмитните магазини в Анталия, които са били в запечатани пакети, са 
били конфискувани и унищожени, а на пътниците е било съобщено, че ако са ги били 
оставили на борда, напитките е нямало да бъдат унищожени. Вносителят желае да 
разбере защо подобна проверка е била извършена по време на трансфер, а не в края на 
полета, защо напитките, които са били пренасяни в запечатани пакети, е трябвало да 
бъдат унищожени, въпреки че пътниците не са преминавали през митнически пункт и 
са продължили пътуването си на същия самолет, както и защо само пътниците са били 
подложени на проверка, а не и багажът им. Когато са били попитани, служителите са 
заявили, че действат в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1448/2006.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

ЕС прилага забрана по отношение на носенето на течности, аерозоли и гелове1. 
Забраната е въведена след разкриването на заговор от терористи за нападение на 
въздухоплавателно средство посредством течни експлозиви през август 2006 г. 
Забраната изтича през април 2010 г. и Комисията проучва начини тя да бъде заменена 
от задължителна проверка с технология, която може да открива течни експлозиви. 
Общата забрана е предмет на дерогации за трансферни пътници по отношение на 
течности, придобити на летища на Общността или на борда на въздушни превозвачи на 
Общността, при условие че течността е сложена в специален плик за безопасно 
пренасяне, който позволява проверка на целостта и представя дата и доказателство, че 
покупката е извършена в деня на пътуването. Този режим е възможен, тъй като 
законодателството на ЕС в областта на сигурността на въздухоплаването осигурява 
високо равнище на мерки за сигурност на всички летища на ЕС. По очевидни причини, 
тези дерогации не се прилагат за течности, които са донесени на летища на Общността 
от трети държави. Следователно наличието на борда на въздухоплавателно средство на 
тези течности е забранено, когато пристигащият пътник се прехвърля на друг полет на 
летище на ЕС. С цел да се избегне конфискация на течности за трансферни пътници, 
Европейската комисия е в процес на договаряне на споразумения с трети държави по 
тяхно настояване, за да се установи равностойност на мерките за сигурност, които се 
прилагат за течностите. След като се установи равностойност, се сключват 
споразумения, които позволяват течности, гелове и аерозоли, закупени от безмитни 
магазини на летища на тези трети държави, да бъдат считани за течности от ЕС.2 Досега 
са сключени споразумения с Хърватия и Сингапур, а за Канада и САЩ са в процес на 
разработване. Скоро ще бъде сключено споразумение с Малайзия. В бъдеще се очаква, 
че технологиите за проверка ще позволяват на трансферните пътници, пристигащи в 
рамките на ЕС от трети държави, да носят течности на борда на въздухоплавателно 
средство, наред с останалата част от ръчния си багаж.
Относно процедурите за проверка на сигурността, летищата могат да решават как да ги 
провеждат: пътниците остават на борда на въздухоплавателното средство или минават 
повторна проверка със заминаващите пътници на пунктовете за проверка на 
сигурността на летището. Летищата решават кои процедури да прилагат. Задълженията 
за проверка са ясни: след като трансферните пътници се смесят с непроверените 
заминаващи пътници, повторната проверка е задължителна.

Заключение

Комисията разбира гледната точка на вносителя на петицията и евентуалното 
неудобство, което е изпитал на летището. Въпреки това Комисията счита, че 
проверяващите са следвали инструкциите съгласно съответната разработена 
национална програма за сигурност на въздухоплаването въз основа на 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията от 8 август 2008 година. ОВ L221 от 8.8.2008 г.
  [NB: Регламент (ЕО) № 1448/2006 изменя Регламент (ЕО) № 622/2003 от 4 април 2003 година за 
определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването. 
Двата регламента се отменят с Регламент (ЕО) № 820/2008].
2 Точка 4, буква е), параграф 6 от Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията.
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законодателството на ЕС. Следователно, Комисията не открива каквато и да било 
евентуална злоупотреба с власт или превишаване на свободата на действие във връзка с 
правата, предоставени от законодателството на ЕС.

Комисията вече е предоставила писмено обяснение на вносителя на петицията по този 
въпрос. На вносителя на петицията са предоставени допълнителни разяснения по време 
на телефонен разговор, когато той се е свързал с Комисията, след като е получил 
писмото от нея. Служителят на Комисията е останал с впечатление, че вносителят на 
петицията е останал доволен от тях.


