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Suġġett: Petizzjoni 0118/2009, imressqa minn Stephan Kohler, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar arrangamenti ta’ sigurtà tal-kumpaniji tal-ajru għat-trabi u għat-tfal żgħar li 
għandhom inqas minn sentejn

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant tfal taħt is-sentejn mhumiex intitolati għal sit fuq l-ajruplan sakemm il-
ġenituri tagħhom ma jirriservawx wieħed speċifikament għalihom. Il-kumpaniji tal-ajru  ma 
joffrux siġġu tat-tfal, iżda minflok jeħtieġ li l-ġentiuri jġibu dak li jużaw fil-karozza tagħhom. 
Minkejja dan, anke f’dawn iċ-ċirkostanzi, mhux dejjem hemm garanzija li t-tfal jkunu jistgħu 
jpoġġu fis-siġġu tal-karozza li jġibu magħhom fuq l-ajruplan. Il-petizzjonant jikkontesta wkoll 
l-obbligu taċ-ċinturin tas-sigurtà addizzjonali (loop belt), u jsostni li dan huwa perikoluż għat-
tfal żgħar. Skont il-Lufthansa, l-uniċi siġġijiet tal-karozzi permessi huma dawk approvati mill-
FAA (Amministrazzjoni Federali tal-Avjazzjoni) tal-Istati Uniti tal-Amerika. Il-petizzjonant 
jistaqsi għala s-siġġijiet approvati mill-kumpanija Ġermaniża TÜV mhumiex permessi. Huwa 
jitlob li l-kumpaniji tal-ajru jiġu obbligati jipprovdu siġġijiet tal-ajruplani għat-tfal taħt is-
sentejn (b’xejn jew bi prezz irħis ħafna) u jipprovdu siġġu għat-trabi jew għat-tfal jew 
jippermettu siġġijiet tal-karozzi approvati. Jixtieq ukoll li l-kumpaniji tal-ajru jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa ta’ sigurtà għat-tfal li qabżu s-sentejn. Il-petizzjonant huwa tal-
opinjoni wkoll li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprojbixxu l-użu taċ-ċinturini tas-
sigurtà addizzjonali. Kumpaniji li ma jistgħux jiżguraw it-trasport sikur għat-trabi u t-tfal 
skont il-petizzjonant għandhom jirrinunzjaw il-liċenzja tal-ajru tagħhom. Il-Kummissjoni 
għandha takkumpanja d-drittijiet tal-passiġġieri tal-kumpaniji tal-ajru bi drittijiet speċifiċi 
għall-passiġġieri bi tfal żgħar u tippubbliċizza dawn id-drittijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Anness III tar-Regolament (KEE) Nru 3922/1991, OPS 1.730(a) 3 jistipula li operatur 
m’għandhux jopera ajruplan jekk ma jkunx mgħammar b’tagħmir ta’ rbit u apparat li jżomm 
it-tfal marbutin, aċċettabbli għall-Awtorità, għal kull tifel/tifla żgħir/a.

Għalhekk, huwa f’idejn l-Amministrazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Istati Membri biex 
tiddeċiedi dwar l-użu ta' apparat bħal dan. Fuq il-bażi ta’ dak li għadu kif ġie diskuss, l-isfond 
u d-dettalji dwar l-aċċettazzjoni ta’ siġġijiet individwali tat-tfal jistgħu jkunu pprovduti mill-
amministrazzjoni nazzjonali u s-soluzzjonijiet jistgħu jvarjaw ħafna fost l-Istati Membri u l-
linji tal-ajru.
Li żżomm it-trabi u t-tfal żgħar fil-ħoġor, madanakollu mhuwiex permess minħabba li dan 
huwa rikonoxxut b’mod ċar li dan huwa ta’ detriment għas-sigurtà ġenerali, meta mqabbel 
mal-użu ta’ ċinturin tas-sigurtà addizzjonali. Teżisti alternattiva għaċ-ċinturin tas-sigurtà 
addizzjonali bl-użu ta’ “siġġijiet tat-tfal li jitwaħħlu” kif magħruf mis-settur tal-vetturi. L-
effettività ta’ dak l-apparat għandu jkun analizzat fuq bażi xjentifika soda.

Għal dan l-iskop, EASA talbet li jsir studju bil-għan li jkunu żvelati mezzi tekniċi tal-futur. Ir-
riżultati ta’ dan l-istudju qegħdin jiġu eżaminati mill-Aġenzija Ewropea dwar i-Sigurtà fl-
Avjazzjoni. Meta jitlesta, l-Aġenzija se tinforma lill-Kummissjoni Ewropea 

Il-liġi Komunitarja tippreskrivi li l-linji tal-ajru għandhom jgħammru l-ajruplani tagħhom 
b’tagħmir ta’ rbit u apparat li jżomm it-tfal marbutin għal kull tifel/tifla żgħir/a li huwa 
aċċettabbli għall-amministrazzjoni tal-Istati Membri. Fil-każ speċifiku mqajjem mill-
petizzjonant, l-amministrazzjoni tal-avjazzjoni ċivili Ġermaniża għandha tipprovdi l-isfond u 
d-dettalji dwar l-aċċettazzjoni tas-siġġijiet tat-tfal individwali. Fuq aspett iktar ġenerali tas-
sigurtà tat-tagħmir ta’ rbit u apparat li jżomm it-tfal marbutin, l-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Avjazzjoni bħalissa qeda teżamina r-riżultati ta’ studju li kienet ikkummissjonat. 
Meta jitlesta, l-Aġenzija se tinforma lill-Kummissjoni Ewropea. Fuq bażi ta’ din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni mbagħad tiddeċiedi kif tkompli tipproċedi.


