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Petizzjoni 0434/2006 minn Marco Neves da Silva (Portugiż), dwar standards ta’ 
sikurezza allegati inadegwati fl-ajruport ta’ Porto. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-istandards ta’ sikurezza fl-ajruport internazzjonali "Francisco Sá 
Carneiro" f’Porto ma jilħqux il-kundizzjonijiet minimi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni relevanti ta’ 
l-UE. Wara li rrefera, mingħajr ebda suċċess, il-kwistjoni lill-awtoritajiet nazzjonali u lill-
President tal-Kummissjoni, li min-naħa tiegħu rrefera l-każ lid-Direttorat-Ġenerali tal-
Kummissjoni għall-Enerġija u t-Trasport, issa huwa qed ifittex azzjoni xierqa mill-Parlament 
Ewropew ħalli jiżgura s-sikurezza tal-passiġġieri bl-ajru li jkunu qed jivvjaġġaw lejn u mill-
ajruport ta’ Porto. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru  2006. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Il-petizzjonant jallega li oġġetti pprojbiti jistgħu jiddaħħlu fiż-żona għat-tluq tal-passiġġieri 
skrinjati minn żoni pubbliċi, billi l-ħajt tal-konfini mhuwiex biżżejjed biex jevita dan fl-
ajruport internazzjonali "Francisco Sá Carneiro" ta’ Porto. Il-petizzjonant jippretendi li l-
oġġetti pprojbiti jistgħu jintefgħu minn fuq il-ħajt, li mhux għoli biżżejjed, jew jiddaħħlu
minn bejn il-ħajt u l-kolonni li hemm għas-sapport.    

Ir-Regolament 2320/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistabbilixxi regoli komuni fil-
qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili. F’dan ir-Regolament, Paragrafu 2.2.1 (i) ta’ l-Anness 
jimponi din il-kundizzjoni:

2.2.1. Żoni ristretti ta’ sigurtà u Żoni Oħrajn Airside
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(i) L-aċċess għal żoni ristretti ta’ sigurtà u żoni oħra airside għandu jkun 
ikkontrollat f’kull ħin biex jiġi assigurat li l-ebda persuna li mhix awtorizzata ma 
tidħol f’dawn iż-żoni u li ebda oġġetti projbiti ma jkunu jistgħu jiddaħħlu fiż-żoni 
ristretti ta’ sigurtà jew fl-ajruplan.

Ċertament, il-petizzjonant irrefera l-kwistjoni lill-Kummissjoni li kkuntattjat lill-Awtoritajiet 
ta’ l-Avjazzjoni Ċivili Portugiżi ta’ dak iż-żmien u ngħatat konferma li l-kwistjoni kienet 
qiegħda tiġi indirizzata bil-bini mill-ġdid tal-ħajt madwar iż-żona ta’ sigurtà ristretta u l-
infurzar mill-ġdid tas-sorveljanza sakemm jitlesta x-xogħol.  

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Portugiżi konċernati biex jaġġornawha bl-
informazzjoni dwar il-proċess ta’ tiswija u issa għandha konferma li x-xogħol dalwaqt jitlesta. 
L-evidenza pprovduta tindika konformità mal-kundizzjoni mitluba mir-Regolament. 

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Wara l-petizzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-ajruport ta’ Oporto (Petizzjoni Nru
0434/2006), il-petizzjonant issa qed jesprimi d-dubju dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà f’żewġ 
ajruporti Komunitarji oħra, jiġifieri l-arjuport ta’ Madrid Barajas u l-arjuport ta’
Fuerteventura. Waqt li kien qed jivvjaġġa minn dawn l-ajruporti, ħa ritratti tal-ħitan diviżorji 
biex juri li oġġetti projbiti setgħu jitwaddbu miż-żona ta’ l-art (is-sular t’isfel) għaż-żona ta’ l-
ajru (is-sular ta’ fuq) u li xi standards kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 
għadhom ma ntlaħqux. Il-petizzjonant staqsa lill-Parlament Ewropew l-istess (seba’) 
mistoqsijiet addizzjonali bħalma kien diġà staqsa għall-ajruport ta’ Madrid.

L-ewwelnett, għandu jiġi nnutat li – skond l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru
2320/2002– il-Kummissjoni għandha tagħmel spezzjonijiet, inklużi spezzjonijiet ta’  kampjun 
xieraq ta’ ajruporti, biex ikun hemm monitoraġġ ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
mill-Istati Membri (u b’hekk mhux timmonitorja l-applikazzjoni minn ajruporti individwali).
Hija r-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri li jiżguraw l-applikazzjoni, u għaldaqstant l-infurzar 
ta’ l-istandards komuni fl-ajruporti li jinsabu fit-territorji rispettivi tagħhom. Għalhekk, bħala 
parti mill-programm ta’ kontroll tal-kwalità tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili nazzjonali, il-
monitoraġġ ta’ konformità fl-ajruporti huwa x-xogħol primarju ta’ l-ispetturi nazzjonali ta’ l-
Istati Membri. 

It-tieninett, il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni li spezzjoni, sabiex tasal għal konklużjonijiet 
dwar il-livell ta’ sigurtà fl-ajruport, tirrikjedi analiżi sħiħa tal-miżuri kollha ta’ sigurtà li jkun 
hemm f’ajruport. 

I. Allegat ksur ta’ sigurtà fl-Ajruport Barajas ta’ Madrid 

Rigward is-7 mistoqsijiet magħmulin mill-petizzjonant fl-ittra tiegħu bid-data tal-25 ta’ Ġunju 
2007 dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-ajruport Barajas ta’ Madrid, il-Kummissjoni tixtieq 
twieġeb kif ġej:
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1. Qatt saret xi Spezzjoni f’dan l-Ajruport fil-passat?

L-ajruport Barajas ta’ Madrid fil-passat kien spezzjonat mill-Kummissjoni. Madankollu t-
terminal li nbena dan l-aħħar u li għalih qed jirreferi l-petizzjonant dakinhar kien għadu 
mhux lest, għalhekk din il-parti ta’ l-arjuport għadha ma ġietx spezzjonata mill-
Kummissjoni.

Skond il-programm nazzjonali ta’ kontroll dwar il-kwalità, l-awtorità Spanjola 
responsabbli (l-ispetturi nazzjonali) twettaq regolarment ħidmiet ta’ monitoraġġ
minħabba l-konformità ġewwa l-arjuport Barajas ta’ Madrid.

2. Min ma osservax dawn l-irregolaritajiet? Ara l-1 mistoqsija

3. Il-KE hija interessata fil-konsegwenzi tat-tiswijiet li saru  kemm fl-arjuport ta’ Oporto u 
dak ta’ Madrid, jiġifieri sanzjonijiet (inklużi sanzjonijiet nazzjonali) bħal ma hemm fl-
Artikolu 12 tar-Regolament?

Il-Kummissjoni dejjem issegwi l-azzjonijiet ta’ tiswija li jkunu saru fl-ajruporti fejn ikunu 
ġew identifikati nuqqasijiet. Fejn ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tieħu azzjoni skond il-
mezzi pprovduti mit-Trattat tal-KE.

4. Il-KE tista’ tiżgura konformità ma’ l-Artikolu 12 mill-Istati Membri involuti? X’qiegħed 
isir?

Meta twettaq spezzjonijiet fl-Istati Membri, il-Kummissjoni tanalizza jekk is-setgħat 
meħtieġa ngħatawx jew le minn kull Stat Membru lill-awtorità responsabbli tiegħu sabiex 
tiżgura l-implimentazzjoni effettiva ta’ l-istandards. Dan jinkludi analiżi tal-miżuri ta’ 
infurzar meħuda u jekk ikunux jixirqu. Fejn ikun hemm bżonn, il-Kummissjoni tieħu 
azzjoni skond il-mezzi stipulati fit-Trattat tal-KE. 

5. Iż-żewġ ajruporti ġew inawgurati ħafna wara li r-Regolamenti daħlu fis-seħħ, u 
b’danakollu żbalji xorta baqa’. Il-KE ma hija tibdel jew tagħmel xejn? 

Fejn il-Kummissjoni tidentifika nuqqas ta’ konformità ma’ l-istandards stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 2320/2002, l-Istati Membri konċernati jintalbu jirranġaw in-
nuqqasijiet fi żmien stipulat. 

6. Il-KE qed twettaq verament spezzjonijiet fl-Ajruporti kollha Ewropej u tiżgura l-kwalità 
ta’ l-ispetturi nazzjonali, tal-programmi nazzjonali ta’ sigurtà fl-avjazzjoni ċivili, eċċ?

Bejn l-introduzzjoni fl-2004 u Ġunju 2007, il-Kummissjoni wettqet b’kollox 103 spezzjonijiet 
– 54 spezzjoni tal-bidu ta’ l-ajruporti, 21 spezzjoni ta’ segwitu f’ajruporti u 28 spezzjoni ta’ l-
awtoritajiet nazzjonali responbsabbli.

7. Meta u fejn tpoġġa dan il-ħajt diviżorju?

Il-Kummissjoni mhijiex l-istituzzjoni adattata biex tirrispondi din il-mistoqsija. 
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II. Allegat ksur tas-sigurtà fl-ajruport ta’ Fuerteventura

Dwar l-arjuport ta’ Fuerteventura, il-kwistjoni dwar is-sigurtà li qajjem il-petizzjonant hija ta’ 
l-istess natura bħal dik ta’ l-ajruport ta’ Madrid. Minbarra l-ewwel mistoqsija, l-oħrajn kollha 
diġà twieġbu mill-Kummissjoni (l-1 parti).

1. Qatt saret xi Spezzjoni f’dan l-Ajruport fil-passat?

Il-Kummissjoni żaret l-arjuport ta’ Fuerteventura fi Frar 2007 fil-qafas ta’ spezzjoni ta’ l-
awtorità Spanjola responsabbli biex tissorvelja l-implimentazzjoni tal-programm Spanjol ta’ 
kontroll tal-kwalità fl-avjazzjoni ċivili nazzjonali. Madankollu l-Kummissjoni ma wettqitx 
spezzjoni f’dan l-ajruport.

Skond il-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità, l-awtorità Spanjola responsabbli (l-
ispetturi nazzjonali) twettaq attivitajiet ta’ analiżi tal-konformità regolarment fl-ajruport ta’ 
Fuerteventura.

Il-Kummissjoni twettaq spezzjonijiet, li jinkludu spezzjonijiet ta’ kampjun xieraq ta’ ajruporti 
biex tissorvelja l-applikazzjoni mill-Istati Membri tar-Regolament (KE) Nru 2320/2002. 
Barra dan, wara l-informazzjoni li waslet mingħand il-petizzjonant, il-Kummissjoni 

kkuntattjat lill-awtorità Spanjola responsabbli dwar l-oġġezzjoni tiegħu u ġie żgurat li 
twettqet investigazzjoni u li jekk jiġi kkonfermat li kien hemm xi ksur ta’ sigurtà, tittieħed 
azzjoni korrettiva minnufih. 


