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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0067/2012, внесена от Marc Flammante, с френско гражданство, 
относно твърдения за дискриминационни проверки по летищата

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че е присъствал на дискриминационни проверки по 
летищата въз основа на облеклото на пътниците, при положение че външните знаци, 
показващи принадлежност към определена религия, не дават право на служителите по 
сигурността да предприемат диференцирани проверки, които по правило са по-леки. 
Вносителят на петицията, който не уточнява местата, където се случват въпросните 
практики, счита, че тези методи представляват дискриминация, което е в противоречие 
с европейското законодателство. Той би искал да се запознае с приложимите в подобни 
случаи правила.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Целта на проверките за сигурността на въздухоплаването е да предотвратят носенето от 
страна на пътниците на забранени артикули в зоните с ограничен достъп на летищата и 
на борда на въздухоплавателните средства. 

Една от целите на Регламент (ЕО) № 300/2008 относно общите правила в областта на 
сигурността на гражданското въздухоплаване1 е установяването на общи правила и 
                                               
1 ОВ L 97/72, 9.4.2008 г. 
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общи основни стандарти за сигурността на въздухоплаването. 

Държавите членки могат да прилагат по-строги мерки отколкото общите основни 
стандарти. При това те действат на основата на оценка на риска и в съответствие с 
общностното право. Тези мерки са подходящи, обективни, недискриминационни и 
пропорционални на риска, поради който са предприети. В случаи, свързани предимно с 
летищата или с положение на ограничено въздушно движение, държавите членки могат 
да приемат алтернативни мерки за сигурността, които предвиждат подходящо равнище 
на закрила въз основа на оценка на риска на местно равнище.

Никое от приложимите правила по отношение на сигурността на въздухоплаването не 
предвижда системно диференциране на пътниците, което не е обосновано от 
съображения за сигурност.

Комисията желае да насочи вниманието на вносителя на петицията към факта, че 
понастоящем в две държави членки се провеждат опити1 с цел тестване на това дали е 
възможно да се поддържат подходящи равнища на сигурност, като същевременно се 
предлага удобство на пътниците, носещи специфични артикули за покриване на 
главата. Ако тези опити докажат своята ефективност, за проверката на артикули за 
покриване на главата, които не могат да бъдат лесно свалени, ще бъдат налични нови 
методи на местата за проверка на сигурността.

Заключение

Комисията приканва вносителя на петицията да сподели конкретни примери за 
проверки на сигурността с дискриминационен характер на летищата на ЕС с 
подходящия орган на държавите членки, отговорен за мониторинга на прилагането на 
общите основни стандарти за сигурността на въздухоплаването, както и за 
гарантирането на липса на дискриминация и обективност на процесите, свързани със 
сигурността.

                                               

1 Съгласно член 12, параграф 8 от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията дадена 
държава членка може да разреши метод за контрол при използването на нови технологии, различни от 
установените в регламента при определени условия („опит“). Целта на член 12, параграф 8 от 
приложението е да се предвиди възможност за тестване на нови технологии и процеси с цел тяхното 
включване в законодателството на Съюза, ако тези опити докажат своята ефективност. 


