
CM\892898BG.doc PE483.578v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0720/2011, внесена от Siegfried Schäfer, с германско гражданство, 
относно забрана за носене на течности в ръчния багаж по време на полет

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от проверката за сигурност на пътниците при 
трансферен полет в Германия. След като е пристигнал от Дубровник, където е 
преминал проверка съгласно европейските правила, той е пътувал с вътрешен полет от 
Кьолн до Фридрихсхафен. Преди полета е преминал през нова проверка. Била е 
конфискувана бутилка алкохол, която е купил в безмитния магазин в Дубровник. 
Вносителят възразява срещу това, че е бил подложен на проверка два пъти, въпреки че 
не е излизал извън охраняваната зона.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 ноември 2011 г.

Съгласно Регламент (ЕО) № 300/2008 и при прилагане на законодателството всички 
пътници, както и техния ръчен багаж следва да бъдат проверявани, за да се предотврати 
внасянето на забранени предмети в зоните с ограничен достъп и на борда на 
въздухоплавателните средства. Това важи за пътници, които пристигат от територия 
извън ЕС и осъществяват трансфер в летище на ЕС, както и за пътници, които 
отпътуват от летище в ЕС. След като е минал проверка в първото летище на ЕС, никой 
пътник от категориите транзитни пътници не трябва да бъде подлаган на повторна 
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проверка при смяна на полет в съответното летище на ЕС.     
Настоящата правна система на ЕС относно течностите, аерозолите и геловете (ТАГ) 
като част от ръчния багаж предвижда ТАГ с вместимост над 100 милилитра да могат да 
бъдат внасяни в охраняваните зони на летището или на борда на въздухоплавателните 
средства единствено ако са били щателно проверени или ако попадат в обхвата на 
някое изключение. Точка 4.1.3.4 от Регламент (ЕО) № 185/2010 предвижда 
освобождаване от проверка на: 
а) ТАГ, поставени в отделни контейнери с максимална вместимост от 100 милилитра; 

б) ТАГ, които ще бъдат използвани по време на пътуването (по здравословни причини, 
бебешка храна); 

в) безмитни за ЕС ТАГ, сложени в специален, позволяващ проверка на целостта плик 
(STEB), който съдържа видимо достатъчно доказателство, че покупката е извършена в 
същия ден на летище на ЕС или на борда на въздухоплавателно средство на ЕС; и 
г) безмитни за ЕС ТАГ, сложени в STEB, който съдържа видимо достатъчно 
доказателство, че покупката е извършена наскоро в летище, намиращо се в една от 
третите държави от списъка на законодателството на ЕС, които прилагат стандарти за 
сигурност, подобни на тези в ЕС. 

Летище Дубровник в Хърватия се ползва от освобождаването от задължение, описано 
по-горе в точка г). Съгласно представената в петицията информация обаче изглежда, че 
условието за поставянето на ТАГ в STEB не е било изпълнено, тъй като бутилката 
алкохол явно не е била сложена в STEB и придружена от видимо достатъчно 
доказателство за покупката, което трябва да включва мястото и датата на закупуване. 
В Кьолн пътникът е бил проверен в съответствие с европейското законодателство и с 
оглед на несъответствието на опаковката на бутилката, извършващият проверката 
действително не следва да разреши бутилката с алкохол да бъде внесена в зоната за 
ограничен достъп на летището или на борда на въздухоплавателното средство.  

Заключение

Съгласно изложените факти Комисията няма основание да счита, че служителите по 
сигурността на летището в Кьолн не са приложили мерките за безопасност на 
въздухоплаването в съответствие с приложимото законодателство на ЕС.


