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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 1041/2007, ippreżentata minn Gabriela Sierck, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar nuqqas ta’ disponibilità għall-pubbliku ta’ anness għal 
regolament dwar is-sigurtà fl-ajru  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għal dikjarazzjoni magħmula waqt il-Konferenza tal-Imħallfin 
Ġermaniżi 2007 minn eks imħallef fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, minħabba li l-annessi 
għar-regolamenti tal-Kummissjoni fil-qasam tas-sigurtà fl-ajru mhumiex disponibbli b’mod 
sħiħ għall-pubbliku. Dawn l-annessi jindirizzaw tali kwistjonijiet bħal liema persuni huma 
eżentati minn kontrolli ta’ ċċekkjar ta’ sigurtà ġenerali fl-ajruporti. Dan qed jiddisturba lill-
petizzjonanta u b’hekk tirreferi għall-Artikolu 254(2) tat-Trattat, li jistipula li r-regolamenti 
għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Marzu 2008. (Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-mistoqsija speċifika tal-petizzjonanta, ir-Regolament Qafas 2320/2002 
jiddikjara (f’Punt 4.1.3 tal-Anness għar-Regolament) li:

L-awtoritajiet adegwati jistgħu joħolqu kategoriji ta’ persuni li għandhom ikunu jew 
suġġetti għal proċeduri speċjali ta’ evalwazzjoni jew inkella jiġu eżentati minnhom. 

M’hemm l-ebda regoli jew rekwiżiti addizzjonali stipulati fil-leġiżlazzjoni li qed tiġi 
implimentata. Huwa f’idejn kull Stat Membru – fuq bażi tal-analiżi tar-riskju nazzjonali 
tagħhom stess – li jiddetermina liema huma dawk it-tipi ta’ passiġġieri, jekk hemm, li 



PE421.490v02-00 2/2 CM\781734MT.doc

MT

għalihom huma jagħżlu li japplikaw metodi ta’ evalwazzjoni għas-sigurtà, kemm jekk inqas 
stretti kif ukoll jekk aktar stretti mir-rekwiżiti standard għall-passiġġieri kollha.

Fil-prattika, l-Istati Membri rari jużaw ir-Regolament biex jeżentaw lill-passiġġieri mill-
kontrolli ta’ ċċekkjar ta’ sigurtà: pereżempju għal persuni bħal Kapijiet ta’ Stat. L-Istati 
Membri mhumiex obbligati jipprovdu din l-informazzjoni lill-Kummissjoni.

Din is-sitwazzjoni mhix affettwata minn iktar trasparenza fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni1. 

Konklużjoni

M’hemm l-ebda regolamenti tal-Komunità li jiddiskutu fid-dettall liema huma dawk il-
passiġġieri eżentati mir-regoli tas-sigurtà tal-avjazzjoni. Il-possibilità għal eżenzjonijiet bħal 
dawn jeżistu, iżda hija fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu kif (u jekk) jagħżlu li 
japplikaw l-eżenzjoni.

                                               
1 Fuq bażi tal-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża 345/06, il-Kummissjoni rrevokat ir-regolamenti li qed 
jiġu implimentati u li s’issa għadhom ma ġewx ippubblikati u ssostitwiethom permezz tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 820/20081 - li ġie disponibbli għall-pubbliku – flimkien mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
(2008) 4333, li fiha elementi sensittivi biss . Eżempju ta’ dawn tal-aħħar huma l-istandards ta’ prestazzjoni għal 
tagħmir ta’ sigurtà li jintuża fl-ajruporti, li l-għarfien dwaru jista’ jagħti lok li t-terroristi jaħarbu mill-kontrolli 
tas-sigurtà.


