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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0992/2005 mressqa minn Willi Roerig (Ġermaniż), f’isem il-Kunsill tax-
Xogħlijiet tal-Lufthansa AG Ġermaniża, dwar dispożizzjonijiet ta’ sigurtà għall-
ivvjaġġar bl-ajru.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni huwa membru tal-Kunsill tax-Xogħlijiet tal-Lufthansa Ġermaniża. 
Huwa jirreferi għall-Parlament Ewropew u r-Regolament tal-Kunsill (KE) 2320/2002 li 
jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili, u għar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) 1138/2004 li jistabbilixxi definizzjoni komuni ta’ l-inħawi kruċjali 
f’zoni ta’ sigurtà ristretta ta’ l-ajruporti. Dak li ressaq il-petizzjoni jidhirlu li xi wħud mill-
ħtiġijiet imposti minn dawn ir-regolamenti huma sproporzjonati, billi dawn ifixklu lill-
impjegati fis-settur ta’ l-avjazzjoni ċivili fil-qadi ta’ dmirijiethom mingħajr żieda fis-sigurtà. 
Per eżempju, mhux meħtieġ li wieħed jiċċekkja lill-ħaddiema kuljum meta dawn jidħlu f’żoni 
ta’ sigurtà fl-ajruporti. Billi l-kredibilità ta’ dawn il-ħaddiema tkun diġà ġiet iċċekkjata fid-
dettal qabel m’akkwistaw il-pass, tiftix għal għarrieda għandu jkun biżżejjed. Min ressaq il-
petizzjoni jidhirlu wkoll li s-separazzjoni stretta tal-passiġġieri li jaslu u dawk li se jitilqu 
mhix bżonnjuża. Din id-dispożizzjoni titlob bidla konsiderevoli fix-xogħol li jrid isir fl-
ajruport u li twassal għal dewmien fix-xogħol. L-ispejjeż involuti jgħaddu bi ħlasijiet ta’ l-
ajruport fuq il-linji ta’ l-ajru, li jwasslu mbagħad għal żieda ta’ pressjoni fuq il-pagi u l-
kundizzjonijiet tax- xogħol ta’ l -impjegati. F’xi Stati Membri, dawn l-ispejjeż jerfagħhom l-
Istat, li jwasslu għal tfixkil fil-kompetizzjoni fi ħdan l-UE. Għalhekk, dak li ressaq il-
petizzjoni jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinsisti ħalli jiġu emendati r-regolamenti kif qed 
jgħid.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Marzu 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni taħt ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit- 28 ta’ Frar 2007.
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L-għan bażiku tal-politika tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili huwa ħalli jiġi 
evitat kemm id-dħul ta’ persuni mhux awtorizzati kif ukoll id-dħul ta’ oġġetti li potenzjalment 
jistgħu jintużaw bħala armi (“oġġetti pprojbiti”) f’żoni ta’ sigurtà ristretta ta’ l-ajruporti u fuq 
l-ajruplani. Dan hu bbażat fuq is-suppożizzjoni li l-aqwa mod biex tassigura s-sigurtà huwa 
billi tagħmel diversi saffi ta’ protezzjoni, fejn il-falliment ta’ saff minnhom tpatti għalih il-
protezzjoni mogħtija minn saff ieħor.  

Dan il-metodu huwa segwit ħafna mir-Regolament (KE) 2320/2002 li jistabbilixxi regoli 
komuni fil-qasam tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili, u jinkludi każijiet bħal dak imsemmi fil-
petizzjoni. Biex l-istaff jidħol f’inħawi kruċjali ta’ żoni ta’ sigurtà ristretta, ir-Regolament 
jimponi, fuq naħa, li jrid isir iċċekkjar tal-‘background’ tal-persuni u l-ħruġ ta’ karti ta’ 
identità ta’ l-ajruport għall-ħaddiema u, fuq in-naħa l-oħra, l-kontroll f’postijiet ta’ dħul f’żoni 
ta’ sigurtà ristretta u skrining qabel id-dħul. Din il-kombinazzjoni ta’ miżuri żżid bil-kbir is-
sigurtà. 

Per eżempju, iċċekkjar tal-‘background’ tal-persuna jista’ jfalli milli jikxef li ħaddiem ta’ l-
ajruport seta’ kien terrorist jekk hu/hi ma kellux passat kriminali jew konnessjonijiet 
traċċabbli ma’ gruppi terroristi. Madankollu, l-iskrining ta’ l-istaff jevita milli persuna tidħol 
f’parti kruċjali ta’ żona ta’ sigurtà ristretta b’oġġett ipprojbit.   

L-importanza li jiġi evitat id-dħul ta’ oġġetti pprojbiti f’partijiet kruċjali ta’ żoni ta’ sigurtà 
ristretta trid tiġi enfasizzata. Il-partijiet kruċjali ta’ żoni ta’ sigurtà ristretta  huma dawk fejn il-
passiġġieri u l-bagalji li jġorru magħhom imorru wara l-iskrining u fejn il-bagalji li se 
jitqiegħdu fl-istiva ta’ l-ajruplan jinżammu wara l-iskrining. Skrining bħal dan jista’ jkun 
serjament kompromettenti kieku xi ħadd kellu jgħaddi oġġett li jista’ potenzjalment jintuża 
bħala arma lil xi passiġġier li jkun diġà ġie ċċekkjat jew idaħħalha fil-bagalja tiegħu jew 
tagħha, jew itellagħha direttament fuq l-ajruplan. 

Bl-istess mod, huwa essenzjali li jiġi evitat li passiġġieri għat-tluq li diġà ġew skrinjati 
jitħalltu ma’ passiġġieri li jaslu u li jista’ ma jkunux ġew skrinjati skond standards ta’ l-Unjoni 
Ewropea. Passiġġier li jasal jista’ jgħaddi oġġett ipprojbit lil xi ħadd ieħor li jkun ser jitlaq fil-
kuritur ta’ l-ajruport, jew ipoġġiha fil-bagalja tiegħu jew tagħha.. 

Ir-Regolament, madankollu, jikkwalifika l-obbligazzjoni li l-passiġġieri li jaslu jkunu separati 
minn dawk li jkunu ġew skrinjati u ser jitilqu f’żewg modi. L-ewwelnett, m’hemmx bżonn 
separazzjoni meta l-passiġġieri jaslu minn Stati Membri oħra ta’ l-Unjoni Ewropea (jew minn 
pajjiżi terzi li qed japplikaw ir-regoli dwar l-avjazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea) billi dawn 
ikunu diġà ġew skrinjati skond standards ta’ l-Unjoni Ewropea fl-ajruport li minnu jkunu 
telqu. It-tieni, meta huwa fiżikament impossbli li tissepara passiġġieri li qed jaslu u oħrajn 
skrinjati li ser jitilqu, ir-regolament jippermetti miżuri biex ipattu, bħal skrining ta’ passiġġieri 
li ser jitilqu, fil-bieb. Dawn il-kwalifiki jillimitaw l-impatt tar-regola li l-passiġġieri li jaslu u 
dawk skrinjati u ser jitilqu m’għandhomx jitħalltu. 

Jirriżulta li l-miżuri ta’ sigurtà msemmija fil-petizzjoni mhumiex sproporzjonati imma pjuttost 
meħtieġa biex jintlaħaq l-oġġettiv mixtieq, livell għoli u armonizzat ta’ sigurtà fl-avjazzjoni 
madwar l-Unjoni Ewropea.


