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Suġġett: Petizzjoni 1127/2009, imressqa minn Jan Fokke Oosterhof, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar Regolament (KE) Nru 1448/2006 dwar miżuri għas-sigurtà tal-
avjazzjoni  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għar-Regolament 1448/2006, b’mod partikolari għall-
implimentazzjoni ta’ miżuri li jirrigwardaw il-ġarr ta’ likwidi abbord inġenju tal-ajru. Il-
petizzjonant vjaġġa bl-ajru minn Antalya għal Düsseldorf Niederrhein via Hamburg.  
F’Hamburg, il-passiġġieri kollha ntalbu joħorġu mill-inġenju tal-ajru biex issir spezzjoni 
doganali. Il-petizzjonant ma jistax jifhem għala kien hemm bżonn li jsir dan minħabba li ma 
telgħux passiġġieri ġodda minn Hamburg, iżda niżlu biss. Il-passiġġieri kellhom jistennew 
madwar siegħa għall-ispezzjoni f’kamra żgħira mingħajr ma kien hemm fejn joqogħdu 
bilqiegħda, tojlits jew xi ħaġa x’jixorbu. Ix-xorb kollu - li kien f’kontenituri siġillati - li nxtara 
mill-ħwienet bla dazju f’Antalya, ġie konfiskat u meqrud, u l-passiġġieri ġew informati li, li 
kieku ħallew ix-xorb abbord dan ma kienx jinqered. Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf għala tali 
spezzjoni saret waqt il-vjaġġ u mhux fit-tmiem tal-vjaġġ, għala x-xorb li kien jinsab 
f’kontenituri siġillati kellu jinqered, anki jekk il-passiġġieri m’għaddewx mid-dwana iżda 
komplew il-vjaġġ tagħhom abbord l-istess inġenju tal-ajru, u għala l-ispezzjoni saret biss fuq 
in-nies u mhux fuq il-bagalji tagħhom. Meta ġew mistoqsija dwar dan, l-uffiċjali wieġbu li 
huma kienu qegħdin jaġixxu f’konformità mar-Regolament 1448/2006.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 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 fit-22 ta’ Jannar 2010.

L-UE tapplika projbizzjoni fuq likwidi, aerosols u ġels1. Il-projbizzjoni ġiet introdotta wara li 
ġie żvelat pjan ta’ xi terroristi biex jattakkaw inġenji tal-ajru bl-użu ta’ splussivi likwidi 
f’Awwissu 2006. Din il-projbizzjoni tiskadi f’April 2010 u l-Kummissjoni qed tinvestiga 
modi kif tista’ tissostitwixxiha bi skrining obbligatorju permezz ta’ teknoloġija li ssib il-
preżenza ta’ splussivi likwidi. Il-projbizzjoni ġenerali hija suġġetta għal derogi għall-
passiġġieri li jbiddlu t-titjira waqt il-vjaġġ tagħhom fir-rigward ta’ likwidi li jinxtraw mill-
ajruporti tal-Komunità jew waqt titjiriet abbord trasportaturi bl-ajru tal-Komunità, sakemm il-
likwidu jkun ippakkjat f’borża ssiġillata li turi d-data u tipprova li l-oġġett inxtara fil-ġurnata 
tal-ivvjaġġar. Dan ir-reġim huwa possibbli għax il-liġi tal-UE dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni 
tiżgura livell għoli ta’ miżuri ta’ sigurtà fl-ajruporti tal-UE kollha. Għal raġunijiet ovvji, dawn 
id-derogi ma japplikawx għal likwidi li jiddaħħlu f’ajruporti tal-Komunità minn pajjiżi terzi. 
Konsegwentement, dawk il-likwidi ma jistgħux jittellgħu abbord inġenju tal-ajru meta l-
passiġġier li jasal jittrasferixxi għal titjira oħra f’ajruport tal-UE. Sabiex tiġi evitata konfiska 
ta’ likwidi għal passiġġieri li jbiddlu t-titjira waqt il-vjaġġ tagħhom, il-Kummissjoni Ewropea 
qed tinnegozja ftehimiet ma’ pajjiżi terzi fuq talba tagħhom stess, sabiex tistabbilixxi 
ekwivalenza għall-miżuri ta’ sigurtà applikati għal-likwidi. Ladarba tiġi stabbilita l-
ekwivalenza, jiġu konklużi ftehimiet li jippermettu li likwidi, ġels u aersols bla dazju mill-
ajruporti ta’ pajjiżi terzi jitqiesu bħala likwidi tal-UE2. S’issa, ġew konklużi ftehimiet mal-
Kroazja u Singapor u hemm diskussjonijiet dwar tali ftehimiet mal-Kanada u l-Istati Uniti. 
Ftehima mal-Malasja ser tiġi konkluża dalwaqt. Mistenni li fil-futur, grazzi għat-teknoloġiji 
tal-iskrining, passiġġeri li jbiddlu t-titjira tagħhom waqt il-vjaġġ u li jaslu fl-UE minn pajjiżi 
terzi se jkunu jistgħu jtellgħu likwidi abbord l-inġenji tal-ajru flimkien mal-bqija tal-bagalji li 
jistgħu jinġarru mill-passiġġier stess.
Fir-rigward tal-proċeduri ta’ ċċekkjar għall-fini ta’ sigurtà, l-ajruporti jistgħu jiddeċiedu huma
stess kif jagħmlu dan: il-passiġġieri jistgħu jibqgħu abbord l-inġenji tal-ajru, jew inkella jiġu 
skrinjati mill-ġdid mal-passiġġieri li jkunu ser jitilqu f’punti fl-ajruporti fejn isir l-iċċekkjar 
għall-fini ta’ sigurtà. Huwa f’idejn l-ajruporti biex jiddeċiedu liema proċeduri japplikaw. L-
obbligi ta’ skrining huma ċari: jekk passiġġieri li jbiddlu t-titjira waqt il-vjaġġ jitħalltu ma’
passiġġieri li jkunu ser jitilqu u ma jkunux ġew skrinjati, huwa obbligatorju li jsir skrining 
mill-ġdid.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tifhem il-perspettiva tal-petizzjonant u l-iskumdità li setgħet ġiet ikkawżata
fl-ajruport. Madankollu, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-persuni li għamlu l-iskrining, 
segwew l-istruzzjonijiet skont il-programm rispettiv nazzjonali dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni, 
żviluppat fuq bażi tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-Kummissjoni, għalhekk, ma ssib l-ebda abbuż 
ta’ poter possibbli jew diskrezzjoni żejda fir-rigward tad-drittijiet mogħtija skont il-
leġiżlazzjoni tal-UE. 
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 820/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2009. ĠU L221 tat-8.08.2008
  [NB: Ir-Regolament (KE) Nru 1448/2006 emenda r-Regolament (KE) 622/2003 tal-4 ta’ April 2003 li 
jistabbilixxi l-miżuri sabiex jiġu implimentati l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni. Iż-żewġ 
Regolamenti tħassru mir-Regolament (KE) 820/2008].
2 Il-Kapitolu 4 punt (f) tal-paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 820/2008)
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Il-Kummissjoni diġà tat spjegazzjoni bil-miktub lill-petizzjonant dwar l-istess kwistjoni. Il-
petizzjonant ingħata kjarifiki addizzjonali waqt konverżazzjoni bit-telefown, meta kkuntattja
lill-Kummissjoni wara li rċieva l-ittra tagħha. L-uffiċjal tal-Kummissjoni kellu l-impressjoni li 
l-petizzjonant kien sodisfatt b’dawn il-kjarifiki.


