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RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-
KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-

KUMITAT TAR-REĠJUNI 

IL-ĦAMES RAPPORT DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAR-REGOLAMENT (KE) 
Nru 2320/2002 LI JISTABBILIXXI REGOLI KOMUNI FIL-QASAM TAS-SIGURTÀ 

FL-AVJAZZJONI ĊIVILI 

Dan ir-rapport ikopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2009 

INTRODUZZJONI 

Is-sena 2009 kienet żmien ta’ konsolidazzjoni fid-dinja tal-UE marbuta mas-sigurtà fl-
avjazzjoni. Matul is-sena, il-Kummissjoni ħadmet bla heda mal-Istati Membri u l-industrija 
biex tiffinalizza d-dettalji tal-pakkett il-ġdid tal-leġiżlazzjoni implimentattiva maħsub biex 
jikkumplimenta r-Regolament (KE) 300/20081. Il-komunità xjentifika u l-manifatturi ffukaw 
fuq l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jkunu jippermettu li l-passiġġieri jġorru likwidi abbord l-
ajruplan. Il-Parlament Ewropew kompla bil-kunsiderazzjoni bir-reqqa tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet li jirrigwardaw il-possibbiltà li jintużaw skeners ta’ sigurtà fl-ajruporti Ewropej. 
Fuq firxa usa’ saru diskussjonijiet regolarment ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali biex 
jinstabu soluzzjonijiet globali għall-problemi komuni.  

Kien biss lejn l-aħħar ftit jiem tas-sena, meta seħħ l-inċident fuq it-titjira 253 tan-Northwest 
Airlines minn Schiphol f’Amsterdam għal Detroit, li għal darba oħra u b’mod qawwi, l-
attenzjoni ntefgħet fuq theddida ġdida. Dan l-avveniment reġa’ kien tfakkira oħra li gruppi 
estremisti għadhom iqisu l-avjazzjoni ċivili bħala mira attraenti u se jibqgħu dejjem ifittxu kif 
se jevitaw li jiġu skoperti mit-tekniki tal-iskrining attwali. Dan reġa’ serva – jekk kien hemm 
xi bżonn – biex tiġi enfasizzata n-natura fundamentali tal-ħidma mwettqa mill-Kummissjoni u 
l-imsieħba tagħha fir-rigward tal-protezzjoni tal-vjaġġaturi u tal-industrija tal-avjazzjoni 
Ewropea kollha kemm hi. 

L-EWWEL PARTI 

L-ISPEZZJONIJIET 

1. ĠENERALI 

Il-Kummissjoni hija meħtieġa, skont ir-Regolament (KE) 2320/2002, li twettaq spezzjonijiet 
fl-amministrazzjonijiet tas-sigurtà fl-avjazzjoni tal-Istati Membri (l-"awtoritajiet xierqa") u fl-
ajruporti tal-UE. L-Isvizzera hija koperta wkoll mill-programm Komunitarju, filwaqt li n-
Norveġja u l-Islanda jiġu spezzjonati għall-konformità mad-dispożizzjonijiet paralleli 
stabbiliti mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA. Biex twettaq ix-xogħol ta’ spezzjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha skwadra ta’ 11-il spettur tas-sigurtà fl-avjazzjoni, li huma 

                                                 
1 ĠU L97 tad-9.4.2008, p.72 
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appoġġati minn grupp ta’ spetturi nazzjonali maħtura mill-Istati Membri. 50 minn dawn l-
ispetturi nazzjonali ħadu sehem fl-ispezzjonijiet li saru fl-2009. Tabella li tagħti sommarju tal-
attività ta’ monitoraġġ tal-konformità min-naħa tal-Kummissjoni u l-Awtorità ta’ Sorveljanza 
tal-EFTA hija mehmuża f’Anness.  

2. SPEZZJONIJIET TAL-AWTORITAJIET XIERQA NAZZJONALI 

Il-Kummissjoni mmonitorjat 9 awtoritajiet xierqa matul l-2009, li kollha kienu ġew soġġetti 
għal spezzjoni preċedenti mill-Kummissjoni. L-iktar nuqqasijiet komuni misjuba fil-
programmi ta’ kontroll tal-kwalità nazzjonali kienu simili għal dawk tas-snin ta’ qabel.  

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-miżuri, f’xi Stati Membri kien għad hemm evidenza ta’ 
nuqqas ta’ kapaċità li dawn isibu n-nuqqasijiet u jikkoreġuhom minnufih. Xi Stati naqsu milli 
jimmonitorjaw l-aspetti kollha tal-leġiżlazzjoni u xi ajruporti baqgħu ma ġewx spezzjonati 
għal perjodi twal. L-attivitajiet ta’ segwitu kultant kienu inadegawti jew saħansitra ma 
twettqux, u mhux l-ewwel darba li rriżulta dewmien sinifikanti fil-korrezzjoni ta’ dawn in-
nuqqasijiet. Is-sanzjonijiet kienu disponibbli għall-Istati Membri kollha, iżda mhux dejjem 
kienu b’saħħithom biżżejjed jew mhux dejjem intużaw b’mod li jservu ta’ deterrent. Awtorità 
xierqa partikolari kienet għadha ma ġabitx il-programm tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili 
nazzjonali tagħha konformi mal-aħħar żviluppi leġiżlattivi tal-UE u kienet għadha trid 
tissepara l-implimentazzjoni operazzjonali tar-rekwiżiti mill-ġestjoni tal-programm tal-
kontroll tal-kwalità, minkejja li dawn il-kwistjonijiet kienu diġà ġew identifikati qabel mill-
Kummissjoni bħala nuqqasijiet serji. Ta’ tħassib tassew partikolari kien il-fatt li awtorità oħra 
ma onoratx l-impenn bil-miktub li għamlet li żżid ir-riżorsi għall-monitoraġġ tal-konformità 
bi tweġiba għall-ispezzjoni preċedenti tal-Kummissjoni.  

3. SPEZZJONIJIET INIZJALI FL-AJRUPORTI 

Twettqu (19) dsatax-il spezzjoni inizjali tal-ajruporti matul l-2009, kważi d-doppju tan-numru 
ta’ spezzjonijiet imwettqa fl-2008. Tkoprew il-kapitoli kollha (għalkemm mhux matul kull 
spezzjoni). Il-persentaġġ globali tal-miżuri ewlenin li nstab li kienu konformi reġa’ żdied 
b’marġini żgħira għal kważi 85%. In-nuqqasijiet li nstabu, fil-biċċa l-kbira tagħhom, kellhom 
it-tendenza li jseħħu fl-istess żoni tal-ispezzjonijiet preċedenti, u ta’ spiss oriġinaw minn 
kwistjonijiet ta’ fatturi umani. 

L-aktar oqsma dgħajfa fl-ajruporti spezzjonati matul l-2009 kellhom x’jaqsmu mal-kwalità 
tal-iskrining tal-persunal, id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-użu mill-persunal ta’ oġġetti 
pprojbiti u l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tas-sigurtà tat-tagħbija. Pereżempju, il-persunal 
mhux dejjem intalab ineħħi l-ġlekk qabel l-iskrining u t-tfittxija bl-idejn fuq il-persunal ma 
saritx bl-istess metodoloġija użata għall-passiġġieri. Bosta ajruporti naqsu wkoll milli 
jimplimentaw proċeduri adegwati sabiex jiġi identifikat il-persunal awtorizzat formalment 
biex iġorr oġġetti pprojbiti fiż-żona ristretta ta’ sigurtà. Is-seba’ spezzjonijiet kollha li koprew 
is-sigurtà tat-tagħbija żvelaw numru ta’ oqsma problematiċi, li inkludew programmi ta’ 
sigurtà mhux effettivi u nuqqas li jingħażel l-aktar metodu ta’ skrining xieraq meta titqies in-
natura tal-kunsinna. Nuqqasijiet komuni oħra kienu dwar ir-rekwiżiti biex jiddaħħlu likwidi 
f’żoni ta’ sigurtà ristretta (bħal pereżempju l-użu ta’ boroż adegwati li juru kull tbagħbis), 
nuqqas ta’ protezzjoni sħiħa tal-bagalji fiż-żona ta’ proċessar, tiftix fil-vetturi u standards 
tekniċi għat-tagħmir.  
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Fil-biċċa l-kbira l-konformità mad-dispożizzjonijiet li jkopru l-passiġġieri u l-bagali fil-kabina 
kienet għolja għalkemm kultant il-proporzjonijiet ta’ kontrolli saltwarji kontinwi ma ġewx 
osservati u/jew il-kwalità tat-tfittxija bl-idejn tal-passiġġieri ma kinetx kompletament 
sodisfaċenti. Il-konformità fil-qasam tal-iskrining tal-bagalji tal-istiva kienet għolja ferm, 
għalkemm f’post minnhom intużaw il-klieb għall-iskrining tal-bagalji tal-istiva, minkejja l-
fatt li dan ma kienx permess skont id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi fis-seħħ dak iż-żmien2. 

Kien hemm xi kwistjonijiet dwar il-kontroll tal-aċċess fir-rigward tal-postijiet tal-catering u 
tat-tindif. Fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru, l-oqsma li l-aktar jeħtieġu sforzi addizzjonali 
kienu t-tiftix u l-kontrolli fuq l-ajruplani u l-proċeduri fir-rigward tal-basktijiet tal-idejn. 

4. SPEZZJONIJIET TA’ SEGWITU  

Il-Kummissjoni twettaq numru limitat ta’ spezzjonijiet ta’ segwitu regolarment. Fejn ġew 
identifikati bosta nuqqasijiet serji matul l-ispezzjoni inizjali m’hemmx dubju li tiġi skedata 
żjara oħra. Inħasset il-ħtieġa ta’ 4 attivitajiet bħal dawn matul l-2009 u l-konklużjoni f’kull 
każ kienet li l-part l-kbira tan-nuqqasijiet, iżda mhux kollha, ġew rettifikati. 

5. FAJLS MIFTUĦA, KAŻIJIET SKONT L-ARTIKOLU 15 U PROĊEDURI LEGALI 

Il-fajls tal-ispezzjoni jibqgħu miftuħin sakemm il-Kummissjoni tkun sodisfatta li tkun 
ittieħdet azzjoni ta’ rettifika xierqa. 20 fajl (14-il ajruport u 6 awtoritajiet xierqa) ingħalqu fl-
2009. B’kollox, 17-il fajl ta’ spezzjoni dwar awtoritajiet xierqa u 20 dwar ajruporti kienu 
għadhom miftuħa sa tmiem is-sena.  

Jekk nuqqasijiet misjuba f’ajruport jitqiesu tant serji li jkunu ta’ theddida sinifikanti għal-
livell globali tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili fil-Komunità, il-Kummissjoni tattiva l-Artikolu 15 
tar-Regolament 1486/20033. Dan ifisser li l-awtoritajiet xierqa l-oħra kollha jitwissew dwar 
is-sitwazzjoni u jkollhom jiġu kkunsidrati miżuri addizzjonali fir-rigward tat-titjiriet mill-
ajruport ikkonċernat. Ma kien hemm l-ebda każ miftuħ taħt l-Artikolu 15 fil-bidu tas-sena u 
ma nfetaħ l-ebda każ matul l-2009. 

Is-sanzjoni l-oħra possibbli, applikabbli fl-iktar każijiet serji, jew f’każijiet fejn ikun hemm 
dewmien fit-tul tar-rettifika tan-nuqqasijiet jew ta’ ripetizzjoni tan-nuqqasijiet, hija li tinbeda 
proċedura ta’ ksur. Il-Kummissjoni għalqet proċedura ta’ ksur waħda (1) fl-2009, wara 
dewmien ta’ 14-il xahar, meta l-kwistjonijiet prinċipali, relatati man-nuqqas ta’ riżorsi u 
nuqqas ta’ infurzar, kienu ġew riżolti. L-Istat Membru kkonċernat introduċa arranġamenti 
amministrattivi ġodda u ħatar iktar spetturi. Matul is-sena nbdiet proċedura ta’ ksur waħda, 
kontra Stat Membru li naqas milli jżid ir-riżorsi u l-attivitajiet ta’ monitoraġġ minkejja li 
impenja ruħu li jagħmel dan wara li nstab nuqqas fi spezzjoni preċedenti. B’kollox, tliet 
każijiet ta’ ksur kienu għadhom pendenti fi tmiem l-2009. 

                                                 
2 Dispożizzjonijiet dettaljati għall-użu tal-klieb waqt l-iskrining tal-bagalji tal-istiva ġew żviluppati 

sadattant u inklużi fir-Regolament (UE) 573/2010 tat-30 ta’ Ġunju 2010 (ĠU L166 tal-1.7.2010, p.1) u 
fid-Deċiżjoni 2010/3572/UE, maħruġin għall-Istati Membri kollha iżda mhux ippubblikati fil-ĠU.  

3 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1486/2003 tat-22 ta' Awwissu 2003 li jistabbilixxi proċeduri 
sabiex jitmexxew spezzjonijiet mill-Kummissjoni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili, ĠU L213 
tat-23.8.2003, p.3. Minn dak iż-żmien ġie revokat u sostitwit mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
72/2010 tas-26 ta' Jannar 2010, li jimplimenta r-Regolament (KE) 300/2008, ĠU L23 tas-27.1.2010, p.1 
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6. L-EVALWAZZJONIJIET TAL-ISTATI MEMBRI STESS  

L-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni 1217/20034 jobbliga lill-Istati Membri 
jippreżentaw rapport annwali lill-Kummissjoni sal-aħħar ta’ Frar ta’ kull sena, li jkopri r-
riżultati tal-monitoraġġ tal-konformità nazzjonali tagħhom għall-perjodu bejn Jannar u 
Diċembru tas-sena preċedenti. Ir-rapporti għall-2009 kollha ġew ippreżentati fil-ħin u kollha 
żammew mal-mudell tal-Kummissjoni. In-nuqqasijiet identifikati kienu jikkonċernaw għadd 
baxx ta’ jiem tax-xogħol fil-qasam, nuqqas ta’ kopertura tar-rekwiżiti kollha, attivitajiet ta’ 
segwitu insuffiċjenti u nuqqas ta’ applikazzjoni tal-miżuri ta’ infurzar disponibbli.  

L-armonizzazzjoni ta’ dawn ir-regoli ta’ monitoraġġ tal-konformità fl-UE fil-fatt uriet li 
kienet diffiċli sa mill-bidu tal-programm fl-2003. Dan kien minħabba li d-diversi Stati 
Membri fehmu t-termini, l-iżvilupp tal-metodoloġiji u r-rekwiżiti tar-rappurtar b’mod 
differenti. Maż-żmien din is-sitwazzjoni tjiebet, iżda għad hemm lok għal titjib. Ċertu numru 
ta’ diskrepanzi bejn ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-konformità nazzjonali u r-riżultati tal-
ispezzjonijiet tal-Kummissjoni ġejjin min-nuqqas ta’ armonizzazzjoni, fejn din tal-aħħar spiss 
tindika livell ta’ konformità iktar baxx minn dak li jistgħu jissuġġerixxu r-rapporti nazzjonali.  

7. VERIFIKA TAL-KUMMISSJONI MILL-ICAO 

Matul l-2009, għall-ewwel darba, l-ICAO wettqet verifika tal-Kummissjoni bħala l-entità ta’ 
monitoraġġ tal-UE u tat rapport pożittiv ħafna li ma rrakkomanda l-ebda tibdil. Ir-riżultati ta’ 
din l-ispezzjoni għenu sabiex jonqsu l-attivitajiet ta’ monitoraġġ mill-ICAO fl-ajruporti tal-
UE, billi nħass li dawn kienu koperti b’mod adegwat mill-programm Ewropew.  

IT-TIENI PARTI 

IL-LEĠIŻLAZZJONI 

1. ĠENERALI 

Ftit kienu l-atti leġiżlattivi ġodda dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni ppubblikati matul l-2009, 
minkejja li sar ħafna xogħol għat-tħejjija tal-pakkett il-ġdid biex tintlaħaq l-iskadenza 
stabbilita għal April 2010. Separatament, beda wkoll ix-xogħol fuq regoli ġodda għall-
iskrining tal-likwidi, l-użu tal-klieb fl-iskrining għas-sigurtà fl-avjazzjoni u l-użu ta’ detectors 
tal-metall għall-iskrining ta’ ċerti tipi speċjalizzati ta’ tagħbija.  

2. ADOZZJONI TA’ LEĠIŻLAZZJONI SUPPLEMENTARI 

It-testi leġiżlattivi l-ġodda li ġew adottati fl-2009 kienu: 

                                                 
4 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1217/2003 tal-4 ta' Lulju 2003 li jistabbilixxi 

speċifikazzjonijiet komuni għal programmi ta’ kontroll ta’ kwalità għas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili 
nazzjonali ĠU L169 tat-8.7.2003, p. 44. Minn dak iż-żmien ġie rrevokat u sostitwit bir-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 18/2010 tat-8 ta' Jannar 2010, li jemenda r-Regolament (KE) 300/2008, ĠU L7 
tat-12.1.2010, p.3. 
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• Ir-Regolament (KE) 272/20095, li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-
sigurtà fl-avjazzjoni ċivili stabbiliti fir-Regolament ta’ qafas, u 

• Ir-Regolament (UE) 1254/20096 li jistabbilixxi l-kriterji li jippermettu lill-Istati Membri 
jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili u jadottaw 
miżuri alternattivi tas-sigurtà. 

Dawn it-testi ġew iffinalizzati matul 8 laqgħat tal-Kumitat Regolatorju tas-Sigurtà fl-
avjazzjoni, 8 laqgħat tal-Grupp Konsultattiv tal-Partijiet Interessati dwar is-Sigurtà fl-
Avjazzjoni u numru ta’ sessjonijiet ta’ gruppi ta’ ħidma ffukati li fihom kien hemm involuti 
kemm l-Istati Membri kif ukoll l-industrija. 

• Ir-Regolament (KE) 272/2009 huwa t-“tieni livell” fil-pakkett leġiżlattiv, li jissuplimenta r-
Regolament (KE) 300/2008. Huwa jistabbilixxi l-oqsma wiesgħa fejn ir-regoli 
implimentattivi jistgħu jiġu żviluppati, u jelenka, pereżempju, id-diversi tipi ta’ teknoloġiji 
tal-iskrining permessi għall-użu fuq passiġġieri, bagalji u tagħbija, bla ma jispeċifika kif 
dawn għandhom jiġu applikati.  

• Ir-Regolament (UE) 1254/2009 jikkonċerna aspett speċifiku tas-sigurtà fl-avjazzjoni – it-
tipi ta’ operazzjonijiet ta’ ajruplani li l-Istati Membri jistgħu jeżentaw mir-regoli li 
japplikaw fi bnadi oħra, billi dawn huma ta’ riskju inqas. Dawn jistgħu jinkludu, 
pereżempju, arjuplani żgħar ħafna. F’dawn il-każijiet, għandhom japplikaw regoli 
nazzjonali oħra li għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni.  

3. ADOZZJONI TA’ LEĠIŻLAZZJONI LI TEMENDA 

Matul il-perjodu kopert minn dan ir-rapport, il-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni 
bbażata fuq ir-Regolament (KE) 2320/2002 ġiet aġġustata b’miżura waħda ta’ emenda7. Din l-
emenda kienet tikkonċerna l-eżenzjonijiet mid-dazju ta’ likwidi għall-Korea ta’ Isfel – 
għalkemm fl-aħħar mill-aħħar dan l-aġġustament ma ġiex implimentat b’mod ġenerali. Id-
diffikultajiet li kien hemm f’negozjati oħra mal-Korea ta’ Isfel fuq suġġetti relatati fissru li, 
fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, l-eżenzjonijiet fir-rigward ta’ dak l-Istat ma ġewx 
attivati f’ħafna ajruporti tal-UE. 

4. ABBOZZAR TA’ PAKKETT ĠDID TA’ QAFAS U TA’ IMPLIMENTAZZJONI 

L-ikbar sforzi tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-2009 kienu kkonċentrati fuq it-tħejjija 
tal-pakkett implimentattiv dettaljat u fuq ir-regolamenti l-ġodda tal-ispezzjoni u l-kontroll tal-
kwalità. Sal-aħħar tas-sena, kemm it-test dwar l-ispezzjoni kif ukoll dak dwar il-kontroll tal-
kwalità rċevew voti pożittivi fil-Kumitat Regolatorju u l-pakkett implimentattiv, li huwa 

                                                 
5 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 272/2009 tat-2 ta’ April 2009 li jissupplimenta l-istandards 

bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili stabbiliti fl-Anness tar-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 300/2008, ĠU L91 tat-3.4.2009, p7. 

6 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1254/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-kriterji 
li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni 
ċivili u jadottaw miżuri alternattivi tas-sigurtà, ĠU L338 tad-19.12.2009, p17.  

7 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 483/2009 tad-9 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 820/2008 li jistipula miżuri għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-
avjazzjoni, ĠU L 145, 10.6.2009, p. 23 
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ikbar, kien disponibbli f’abbozz kważi komplut, maqsum diġà, kif kien maħsub, f’abbozz ta’ 
Regolament8, b’informazzjoni li tista’ ssir disponibbli għall-pubbliku, u f’abbozz ta’ 
Deċiżjoni9, li fiha materjal iktar sensittiv.  

5. DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-FINANZJAMENT 

Il-Kummissjoni ppubblikat ir-rapport tagħha10 dwar il-finanzjament tas-sigurtà fl-avjazzjoni 
skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) 300/2008 fi Frar 2009. Il-Kummissjoni 
sussegwentement adottat proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
imposti tas-sigurtà fl-avjazzjoni11, li ddefiniet il-prinċipji bażiċi li għandhom jitħarsu mill-
operaturi tal-ajruporti meta jkunu qed jistabbilixxu l-imposti tagħhom għas-sigurtà fl-
avjazzjoni. Dawn inkludew in-nondiskriminazzjoni bejn it-trasportaturi jew passiġġieri, il-
konsultazzjonijiet bejn l-amministrazzjonijiet tal-ajruporti u t-trasportaturi tal-ajru, it-
trasparenza, ir-relazzjoni tal-imposti mal-ispejjeż u l-identifikazzjoni ta’ awtorità 
superviżorja.  

IT-TIELET PARTI 

PROVI U STUDJI 

1. PROVI 

“Prova” fis-sens tal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni tal-UE titwettaq meta Stat 
Membru jilħaq qbil mal-Kummissjoni dwar l-użu ta’ mezz jew metodu partikolari mhux 
rikonoxxut skont il-leġiżlazzjoni bħala sostitut ta’ wieħed mill-kontrolli tas-sigurtà 
rikonoxxuti, għal perjodu limitat ta’ żmien. Din il-kundizzjoni, f’sens legali, ma tapplikax 
meta Stat Membru jew entità jwettqu evalwazzjoni ta’ kontroll tas-sigurtà ġdid skjerat 
flimkien ma’ wieħed jew iktar kontrolli minn dawk diġà koperti mil-leġiżlazzjoni. 

Fl-2009 twettqu numru ta’ provi. Dawn kienu jikkonċernaw l-użu ta’ skeners tas-sigurtà 
għall-iskrining tal-passiġġieri u tal-persunal u l-użu ta’ klieb għal skopijiet ta’ skrining tas-
sigurtà. L-informazzjoni li nkisbet mill-provi tal-iskener intbagħtet lill-Kummissjoni biex 
tkun ta’ għajnuna fit-tħejjija tar-rapport ippjanat dwar l-użu ta’ dan it-tagħmir. L-
informazzjoni dwar il-provi tal-klieb ġiet ikkunsidrata fix-xogħol li qed isir fuq proposta 
leġiżlattiva futura.  

2. STUDJI 

L-istudju tal-kumpanija QinetiQ dwar il-fatturi umani fl-iskrining tas-sigurtà fl-avjazzjoni ġie 
ppreżentat lill-Kumitat Regolatorju tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni f’Jannar 2009. Ir-

                                                 
8 Minn dakinhar ippubblikat bħala r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 185/2010 tal-4 ta' Marzu 

2010 li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà 
tal-avjazzjoni, ĠU L55 tal-5.3.2010, p1.  

9 Sussegwentement id-Deċiżjoni 2010/774/UE, maħruġa għall-Istati Membri kollha fit-13.4.2010. Mhux 
ippubblikata fil-ĠU. 

10 COM(2009) 30 finali tat-2.2.2009 
11 COM (2009) 217 tal-11 ta’ Mejju 2009 
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rakkomandazzjonijiet servew, b’mod partikolari, fid-diskussjonijiet dwar il-kapitolu 
leġiżlattiv il-ġdid propost dwar it-taħriġ u r-reklutaġġ.  

IR-RABA’ PARTI 

DJALOGU MA’ ENTITAJIET INTERNAZZJONALI U PAJJIŻI TERZI 

1. ĠENERALI 

Il-Kummissjoni impenjat ruħha bis-sħiħ mal-entitajiet internazzjonali u mal-imsieħba 
prinċipali tal-pajjiżi terzi u hija rappreżentata b’mod regolari f’laqgħat internazzjonali, li 
matulhom ġeneralment tiġi kkoordinata l-pożizzjoni tal-UE u li fihom ta’ spiss isiru 
preżentazzjonijiet jew jiġu sottomessi dokumenti. Fejn meħtieġ jinfetħu wkoll djalogi ma’ 
pajjiżi terzi individwali dwar kwistjonijiet ta’ tħassib lokali jew interess kondiviż, bħal 
pereżempju eżenzjonijiet mir-rekwiżiti normali li jirregolaw il-ġarr ta’ likwidi mixtrija mill-
ħwienet mingħajr dazju. Tali kuntatti jagħtu lill-UE l-possibilità li tibqa’ aġġornata dwar 
prassi tajba u xxerridha.  

2. ENTITAJIET INTERNAZZJONALI 

Il-Kummissjoni tattendi għal-laqgħat annwali tal-bord AvSec tal-ICAO u matul l-2009 
ppreżentat dokumenti dwar il-likwidi, is-sigurtà f’punt uniku u t-theddidiet sinifikanti għas-
sigurtà. Kollha ntlaqgħu tajjeb ħafna. Il-Kummissjoni ospitat workshop tal-ICAO dwar il-
likwidi fi Brussell f’Novembru 2009, fejn kien hemm qbil internazzjonali dwar x’passi 
għandhom jittieħdu sabiex titneħħa gradwalment il-projbizzjoni attwali.  

Il-Kummissjoni tipparteċipa wkoll regolarment f’laqgħat tat-Task Force Teknika u tat-Task 
Force tat-Taħriġ tal-ECAC. Il-konklużjonijiet li waslu għalihom kull wieħed minn dawn il-
gruppi sussegwentement iffurmaw il-bażi tad-diskussjonijiet matul laqgħat tal-Kumitat 
Regolatorju u l-gruppi ta’ ħidma assoċjati tiegħu.  

3. PAJJIŻI TERZI 

Il-Kummissjoni kompliet b’mod attiv id-djalogu dwar il-kwistjonijiet tas-sigurtà fl-avjazzjoni 
mal-Istati Uniti f’numru ta’ fora, b’mod partikolari l-Grupp ta’ Trasportazzjoni UE-Stati 
Uniti, li kompla jaħdem biex tinkiseb is-sigurtà f’punt uniku. Il-Kummissjoni semmgħet 
leħinha wkoll f’numru ta’ okkażjonijiet meta l-Istati Membri qajmu tħassib partikolari dwar 
domandi għal aktar sigurtà mill-Istati Uniti, li mid-dehra ma japprezzawx biżżejjed is-sistemi 
robusti diġà eżistenti tal-UE. Kultant dan kien jinvolvi prattika kontinwa min-naħa tal-Istati 
Uniti li, mingħajr konsultazzjoni qabel, jinħarġu Emendi ta’ Emerġenza dwar kumpaniji tal-
ajru li joperaw mill-UE.  

Il-Kummissjoni ħadet sehem fi spezzjonijiet f’numru ta’ ajruporti fl-Istati Uniti u fil-Kanada, 
bl-għan li jingħataw eżenzjonijiet mir-rekwiżiti li għandhom x’jaqsmu ma’ likwidi li jinxtraw 
bla dażju mill-ħwienet tal-ajruporti tagħhom meta mbagħad dawn jiġu ppreżentati fil-punti ta’ 
trasferiment fl-UE u wkoll li tiġi vvalutata l-possibbiltà ta’ ftehimiet integrati fil-futur. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni wettqet spezzjonijiet f’Singapor u fl-ajruport ta’ Dubrovnik biex 
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timmonitorja l-istandards dwar ix-xiri ta’ likwidi bla dazju fid-dawl tal-eżenzjonjiet mogħtija. 
Intlaħaq ftehim mal-Korea ta’ Isfel dwar l-eżenzjonijiet fuq il-likwidi mixtrija bla dazju, iżda 
wara nħolqu d-diffikultajiet, kif imsemmi f’punt 3 tat-Tieni Parti.  

KONKLUŻJONI 

Filwaqt li, b’mod ġenerali, għadu qed jiġi ggarantit livell għoli ta’ sigurtà fl-UE, l-
ispezzjonijiet tal-Kummissjoni – bħal fis-snin preċedenti – żvelaw xi nuqqasijiet. Ħafna drabi 
dawn kienu jikkonċernaw l-iskrining tal-persunal u r-rekwiżiti tal-ipproċessar tat-tagħbija. Ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għal azzjonijiet korrettivi, b’mod ġenerali, ġew 
segwiti b’mod sodisfaċenti, iżda s-sejbiet tal-ispetturi jikkonfermaw l-importanza ta’ regoli ta’ 
spezzjoni robusti f’livell tal-UE u ta’ garanzija tal-kwalità adegwata fil-livell tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni se tkompli bl-isforzi tagħha biex tiżgura li r-rekwiżiti legali kollha 
jiġu implimentati b’mod sħiħ u korrett, u jekk ikun meħtieġ tiftaħ proċeduri ta’ ksur formali.  

Min-naħa leġiżlattiva, sar ħafna xogħol siewi fl-2009 biex jiġi żgurat li t-testi implimentattivi 
l-ġodda jwasslu għal ftehim u implimentazzjoni armonizzati tar-regoli. Ix-xogħol bażiku 
għall-adozzjoni finali tagħhom tlesta u tħejjew pjanijiet biex dawn ir-regoli jkomplu jiġu 
żviluppati, b’mod partikolari fir-rigward tat-teknoloġiji tal-iskrining u ta’ ftehimiet ma’ pajjiżi 
terzi. L-inċident relatat mas-sigurtà li seħħ ftit jiem qabel tmiem is-sena serva bħala tfakkira li 
l-adegwatezza tal-għażliet tal-iskrining għandha tiġi riveduta kontinwament u l-kooperazzjoni 
mill-qrib mal-imsieħba internazzjonali għandha tkompli għaddejja. Il-Kummissjoni se 
tkompli tħaddem il-programm tagħha, u f’każ ta’ bżonn testendih f’dawn iż-żewġ oqsma 
prinċipali. 
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Anness  

L-ispezzjonijiet tal-Kummissjoni sal-31.12.2009 
  

Stat 
Numru ta’ spezzjonijiet 
01/2009 -12/2009 (inkluż 

is-segwitu) 

Numru totali ta’ 
spezzjonijiet 2004-2009 

(inkluż is-segwitu) 

L-Awstrija 2 8 

Il-Belġju 1 7 

Il-Bulgarija 1 3 

Ċipru 1 5 

Ir-Repubblika Ċeka 1 5 

Id-Danimarka 0 6 

 L-Estonja 1 4 

Il-Finlandja 1 7 

Franza 2 10 

Il-Ġermanja 2 12 

Il-Greċja 2 11 

L-Ungerija 1 4 

L-Irlanda 1 6 

L-Italja 2 11 

Il-Latvja 1 4 

Il-Litwanja 0 3 

Il-Lussemburgu 1 5 

Malta 1 3 

Il-Pajjiżi l-Baxxi 0 6 

Il-Polonja 1 7 

Il-Portugall 2 7 

Ir-Rumanija 0 2 

Is-Slovakkja 1 4 

Is-Slovenja 0 4 

Spanja 3 10 
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L-Isvezja 1 7 

Ir-Renju Unit 1 11 

L-Isvizzera 2 4 

TOTAL 32 176 

 

L-ispezzjonijiet tal-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA sal-31.12.2009 

Stat Numru ta’ spezzjonijiet 
01/2009 -12/2009 (inkluż 

is-segwitu) 

Numru totali ta’ 
spezzjonijiet 2004-2009 

(inkluż is-segwitu) 

L-Islanda 1 6 

In-Norveġja 5 28 

TOTAL 6 34 

 

 


