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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0011/2010, внесена от Oliver Herrmann, с германско 
гражданство, относно своеволните действия на частни охранителни 
фирма на летища

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че частни охранителни фирми, които контролират 
ръчния багаж на европейските летища, очевидно имат неограничена свобода да 
решават какво конфискуват. Той цитира случай, в който охранителният персонал е 
конфискувал част от ръчния му багаж (оборудване за планинарство), която нито е 
представлявала течности, нито би могла да се използва като оръжие. Вносителят на 
петицията твърди, че в други случаи не е имал проблем при преминаването през голям 
брой други проверки за сигурност на други летища със същото оборудване. Според 
вносителя авиокомпаниите твърдят, че не носят отговорност, и препращат 
оплакванията към охранителните фирми. Последните обаче не са отговорили на 
оплакванията на вносителя. Той твърди, че конфискуваното оборудване е било 
унищожено. Освен това той декларира, че германската полиция го е уведомила, че 
частните охранителни фирми не са предмет на никакъв контрол от страна на 
компетентните органи, както и че отделните охранителни служители решават лично в 
кой случай какво да конфискуват.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 април 2010 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Регламент 820/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на допълнителни 
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мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във 
въздухоплаването1, който е бил приложим тогава, съдържа списък на забранените 
предмети, които пътниците нямат право да внасят в зоната с ограничен регламентиран 
достъп и в салона на въздухоплавателното средство. Предметите, посочени от 
вносителя на петицията, не изглежда да попадат изрично в категориите, изброени в 
точка 4.1.1. 1б. 

Въпреки това, съгласно Регламента, съответният орган е разполагал с определени 
неограничени правомощия да въвежда забрана за предмети, които не са включени в 
списъка, освен в случаите, когато е било предвидено специално изключение. 
Пътниците е трябвало да бъдат информирани относно съдържанието на списъка на ЕС 
за забранените предмети, както и относно други предмети, забранени от съответния 
национален орган, и относно изключенията, разрешени съгласно националното право. 

Също така на служителите по сигурността е била дадена възможност да отказват 
достъп до зоната с ограничен регламентиран достъп и в салона на въздухоплавателното 
средство на всеки пътник, притежаващ предмет, който предизвиква тревога. 
Следователно на отделните охранители са били дадени неограничени правомощия да 
решават дали да допускат внасянето на предметите, които считат за потенциално 
опасни, в зоната с ограничен регламентиран достъп и в салона на въздухоплавателното 
средство.

Също така решението относно връщането на конфискуваните предмети е било 
отговорност на компетентните органи.

На 29.04.2010 г. Регламент 820/2008 на Комисията е бил заменен от Регламент 185/2010 
на Комисията от 4 март 2010 година за установяване на подробни мерки за прилагането 
на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването2. Този нов регламент 
съдържа преработен и съкратен списък на забранените предмети, както и ограничения 
на правомощията на служителите на компетентните органи и на персонала по 
сигурността при вземането на решения, свързани с допускането на вещи, които не са 
включени в списъка на забранените предмети.

Заключение

Въз основа на европейското законодателство, приложимо към съответния момент, 
както и предвид информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията 
счита, че предметите, които са били конфискувани, не са включени в списъка на ЕС за 
забранени предмети, предвиден в приложението към Регламент (ЕО) 820/2008. 
Следователно националните органи са тези, които са били отговорни да решат дали 
въпросните предмети е следвало да бъдат считани за потенциално опасни и да не бъдат 
допускани в зоната с ограничен регламентиран достъп и на борда на 
въздухоплавателното средство.

                                               
1 ОВ L 221 от 19.8.2008 г., вж. в неговото Приложение, точка 4.1.1.
2 ОВ L 55 от 5.3.2010 г.


