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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1137/2009, внесена от Rudolf Piltz, с германско гражданство, 
относно ограничения за пренасяне на течности в ръчния багаж по време 
на пътуване със самолет

1. Резюме на петицията

Вносителят е на мнение, че ограниченията за пренасяне на течности в ръчния багаж по 
време на пътуване със самолет, са неефективни и остарели и следва да бъдат 
премахнати.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Регламент (ЕО) № 300/20081 установява общите основни стандарти, за да се гарантира, 
по всяко време, защитата на гражданското въздухоплаване и гражданите от незаконни 
действия, застрашаващи въздухоплавателните операции, напр. от тероризъм. 
Законодателството на ЕС относно сигурността на гражданското въздухоплаване беше
уредено след атаките от 11 септември 2001 г. в САЩ.

Общите основни стандарти постановяват, че по принцип всички пътници и техният 
ръчен багаж подлежат на проверка преди влизане в зоната с ограничен достъп на 
летището или на борда на самолета, за да се предотврати внасянето на забранени 

                                               
1 ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.
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предмети, изброени в Регламент (ЕО) № 820/20081.

Регламентът определя правилата за сигурност, които се отнасят до внасянето на 
течности на борда на въздухоплавателните средства. Течностите се конфискуват, освен 
ако не са внесени в индивидуални контейнери с вместимост не повече от 100 мл и ако 
не са в прозрачен пластмасов плик, който може да се отваря и затваря многократно и 
чиято вместимост не надвишава един литър. Ограниченията относно течности се 
прилагат от 60 държави по света. Забраната беше въведена след разкриването на 
заговор от терористи за извършване на атака на въздухоплавателни средства с течен 
експлозив през 2006 г.

Пътници на летищата на ЕС, които идват от трета страна и се прехвърлят на друг полет, 
който напуска ЕС, подлежат на проверка за сигурност, включително разкриване и 
конфискация на течности.

Пътуванията са усложнени от мерките за сигурност, като Европейската комисия 
улеснява изискванията за сигурност там, където това е възможно. Що се отнася до 
течностите, които остават реална заплаха за сигурността на въздухоплаването, 
Европейската комисия е предложила прогресивна замяна на сегашната политика за 
забрана/конфискация, посредством въвеждането на технологии за проверка на течности 
и идентифициране на опасни течности на европейските летища. Тази мярка е обект на 
проверка от Европейския парламент и от Съвета.

Европейското законодателство също така предвижда, че пътници, които идват от 
„сигурна“ трета страна и сменят полет на летищата в ЕС, могат да бъдат освободени от 
конфискация на безмитни течности2.

Държавите-членки отговарят за прилагането на общи основни стандарти за сигурност 
на гражданското въздухоплаване, като въвеждат своя национална програма за 
сигурност на гражданското въздухоплаване3 и мониторинг на начина, по който
летищата и други свързани обекти прилагат мерките за сигурност.

Заключение

Европейската комисия разбира гледната точка на вносителя на петицията и 
неудобствата, които са причинени на летищата, и работи за опростяване на мерките за 
сигурност, които се прилагат по отношение на течностите.

                                               
1 ОВ L 221 от 19 август 2008 г.
2 Съгласно Глава 4, точка е), параграф 6 от Регламент (ЕО) № 820/2008, Европейската комисия преговаря 
за споразумения с трети страни по тяхна молба, за да установи еквивалентност на мерките за сигурност, 
които се прилагат към безмитните течности. Веднага щом е установена еквивалентност, ще се сключат 
споразумения, позволяващи безмитни течности, гелове и аерозоли от летищата на тези трети страни да
бъдат считани за течности на ЕС. До този момент споразумения са сключени с Хърватия и Сингапур, а 
споразуменията с Канада и САЩ са в процес на изготвяне. Много скоро ще бъде сключено споразумение 
и с Малайзия.

3 Така както е заложено в член 10 от Регламент (ЕО) № 300/2008 от 11 март 2009 г. ОВ L 97, 9.4.2008 г., 
стр. 72.
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В този конкретен случай Комисията е на мнение, че проверителите са спазвали 
инструкциите на съответната национална програма за сигурност на въздухоплаването, 
разработена въз основа на законодателството на ЕС. Националните програми за 
сигурност и начинът, по който се извършва проверката на летищата, са под постоянно 
наблюдение посредством инспекции, извършвани от ЕС, за които не се съобщава 
предварително. Неотдавнашните инспекции, извършени в Германия, не са показали 
недостатъци. Поради това, Комисията не намира никаква злоупотреба с правомощия 
или излишна предпазливост по отношение на правата, дадени по силата на 
законодателството на ЕС.


