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Suġġett: Petizzjoni 0273/2008minn Marco Rastetter (Ġermaniż) rigward in- nuqqasijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabbilixxi l-miżuri għall-
implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għar-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabbilixxi l-miżuri 
għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni, u 
jargumenta li ma huwa qed joħloq ebda benefiċċju filwaqt li fl-istess ħin jipperikola s-saħħa 
tal-passiġġieri u jinvadi l-libertà individwali tagħhom. Skont ir-Regolament il-petizzjonant ma 
tħalliex jieħu miegħu l-qtar għal-lentijiet ta' kuntatt fuq l-ajruplan u b'riżultat ta' dan ġarrab 
konġuntivite. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjoni hija dwar ir-restrizzjonijiet introdotti mill-Unjoni Ewropea dwar il-ġarr ta’ 
likwidi fl-punti ta’ skrinjar fl-ajruporti u fuq l-ajruplani, biex jilqgħu kontra l-produzzjoni ta’ 
splussivi billi jitħalltu kimiki faċilment disponibbli. Din it-theddida tfaċċat f’Awwisu tal-2006 
bil-kxif ta’ attentat biex jiġi splodut ajruplan li mir-Renju Unit kien sejjer l-Istati Uniti. Ir-
restrizzjonijiet ġew introdotti permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1546/2006 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabbilixxi l-miżuri sabiex jiġu implimentati l-
istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni.

Il-petizzjonant għamel diversi lmenti dwar ir-Regolament li jintroduċi r-restrizzjonijiet:
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- li huwa kontra l-loġika u bla sens;

- li l-pajjiżi barra l-UE ma japplikawx l-istess restrizzjonijiet;

- li jaffettwa ħażin liċ-ċittadini;

- li jhedded is-saħħa tal-passiġġieri, pereżempju dawk li jeħtieġu fluwidi għal-lentijiet ta’ 
kuntatt.

Il-petizzjonant jitlob it-tħassir tar-Regolament.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

L-attentat mikxuf f’Awwissu tal-2006 wera l-eżistenza ta’ theddida serja u immedjata għall-
avjazzjoni ċivili. Kien hemm fiċ-ċirkolazzjoni informazzjoni dwar kif tagħmel splussivi 
b’mod amatorjali, u l-ingredjenti għal bombi bħal dawn setgħu jinkisbu faċilment. S’issa 
għadha ma ġietx żviluppata tekonoloġija għall-iskrinjar ta’ likwidi perikolużi. Għaldaqstant, 
il-projbizzjoni li jinġarru likwidi abbord l-ajruplani kienet l-uniku mezz li seta’ jilqa’ kontra t-
theddida.

Kważi l-pajjiżi kollha mhux fl-UE li jimmaniġġjaw volumi sinifikanti ta’ traffiku tal-ajru 
introduċew regoli simili. Huwa minnu li l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni 
Ċivili rrakkomandat lil numru ta’ pajjiżi biex japplikaw restrizzjonijiet eqreb lejn dawk tal-
Unjoni Ewropea. Għalhekk il-passiġġieri jiġu ttrattati l-istess sew jekk jibdew il-vjaġġ 
tagħhom minn ajruport fl-UE u sew jekk minn oħrajn.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-applikazzjoni tar-restrizzjonijiet jistgħu jkunu ta’ 
inkonvenjenza għall-passiġġieri, u dan huwa ta’ dispjaċir. Madankollu, waqt li l-kontrolli 
kollha tas-sigurtà huma ftit jew wisq ta’ inkonvenjenza, din mhix raġuni għat-tneħħija 
tagħhom sakemm jibqa’ riskju sinifikanti ta’ attakki terroristiċi fuq l-avjazzjoni. Fil-fehma tal-
Kummissjoni din it-theddida għadha hemm.

Fir-rigward tal-effetti fuq is-saħħa, ir-Regolament jipprevedi eċċezzjonijiet dwar likwidi għal 
skopijiet mediċinali u oġġetti djetetiċi speċjali, fejn ikunu meħtieġa tul il-vjaġġ. Dan għandu 
jippermetti li l-passiġġieri jġorru magħhom fluwidi għal-lentijiet ta’ kuntatt fi kwantitajiet 
biżżejjed għall-ħtiġijiet tagħhom tul il-vjaġġ (u mhux biss għal matul it-titjira). Jekk il-
petizzjonant sab xi problemi f’ajruporti partikolari, huwa għandu jinforma b’dan lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni qed taħdem mill-qrib sew mal-Istati Membri u sew mal-
industrija biex tiżgura li l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-regoli jkunu konsistenti u 
uniformi kemm jista’ jkun.

Fir-rigward tat-tħassir tar-Regolament, il-Kummissjoni tqis il-projbizzjoni tal-likwidi bħala 
miżura għal medda ta’ żmien qasira sakemm jiġu żviluppati tekniki li jippermettu l-
identifikazzjoni rapida u preċiża tal-likwidi potenzjalment perikolużi. Hija impenjata li 
tirrevedi r-regoli fuq bażi regolari u mal-ewwel opportunità se temendah jew tħassru hekk kif 
ikunu jistgħu jitwaqqfu miżuri alternattivi ta’ sugurtà ekwivalenti. 
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Madankollu, il-Kummissjoni ma tqisx li r-restrizzjonijiet fuq il-likwidi jistgħu jitneħħew
qabel tiġi żviluppata teknoloġija xierqa u jkun disponibbli t-tagħmir meħtieġ. Ladarba jiġu
ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet, hija temenda r-regoli malajr kemm jista’ jkun. Iżda, li 
tneħħi r-restrizjonijiet fuq il-likwidi qabel jitwettqu miżuri alternattivi jkun ta’ periklu 
potenzjali għaliex tkun qed tattira lit-terroristi biex jużaw splussivi likwidi fuq l-ajruplani. 

Huwa kompitu tal-industrija li tiżviluppa u tforni t-tagħmir li jippermetti l-iskrinjar rapidu tal-
likwidi. Għalhekk, għalkemm il-Kummissjoni qiegħda f’kuntatt kontinwu mal-industrija u 
ssegwi l-iżviluppi mill-qrib, ma tistax tipprevedi eżattament meta se tkun lesta din it-
teknoloġija. 

B’mod aktar ġenerali, wara l-adozzjoni tar-Regolament 820/2008 f’Awwissu tal-2008, ir-
regoli dwar l-avjazzjoni ċivili issa tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, u ċ-ċittadini 
kollha jistgħu għalhekk jikkonsultawhom (ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali Nru L 221 tad-
19.8.208, paġna 8, li hu aċċessibbli fuq il-websajt Europa).

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni temmen li r-restrizzjonijiet dwar il-ġarr ta’ likwidi abbord l-ajruplani huma 
għal kollox ġustifikati mill-ħtieġa ta’ ħarsien kontra kull theddida għall-avjazzjoni ċivili. Hija 
ma tqisx li r-regolament li jintroduċihom għandu jitħassar kif issuġġerixxa l-petizzjonant, u 
dan sa ma jsir disponibbli tagħmir li jippermetti l-iskrinjar rapidu u preċiż tal-likwidi 
perikolużi fl-ajruporti. 

Fir-rigward tal-periklu potenzjali għas-saħħa tal-passiġġieri msemmi mill-petizzjonant, ir-
Regolament jippermetti eżenzjonijiet għal likwidi meħtieġa għal skopijiet mediċinali tul il-
vjaġġ. Dan għandu jippermetti li l-passiġġieri jieħdu magħhom fluwidu għal-lentijiet ta’ 
kuntatt matul il-vjaġġ tagħhom.


