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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1137/2009, imressqa minn Rudolf Piltz, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ġarr tal-likwidi fil-bagalji tal-idejn 
matul l-ivvjaġġar bl-ajru

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonant huwa tal-fehma li r-restrizzjonijiet fuq il-ġarr tal-likwidi matul l-ivvjaġġar bl-
ajru huma ineffettivi u bla użu u għandhom jiġu aboliti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Ir-Regolament (KE) Nru 300/20081 jistipula l-istandards bażiċi komuni biex dejjem tiġi 
żgurata l-protezzjoni tal-avjazzjoni ċivili u taċ-ċittadini kontra atti illegali li jheddu l-
operazzjoni tal-ajru bħat-terroriżmu. Il-Leġiżlazzjoni tal-UE fis-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili 
ġiet stabbilita wara l-attakki tal-11 ta’ Settembru 2001 fl-Istati Uniti. 

L-istandards bażiċi komuni jistabbilixxu li bi prinċipju l-passiġġieri kollha u l-bagalji 
tagħhom tal-kabina għandhom jiġu skrinjati qabel ma jidħlu fiż-żona ristretta tas-sigurtà tal-
ajruport jew abbord inġenji tal-ajru, biex il-passiġġieri ma jitħallewx idaħħlu oġġetti projbiti, 
elenkati fir-Regolament (KE) Nru 820/20082. 

                                               
1 ĠU L97 Paġna. 72 tad-9 ta’ April 2008.
2 ĠU L221 tad-19 ta’ Awwissu 2008
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Ir-Regolament jistipula r-regoli tas-sigurtà fir-rigward  tal-ġarr tal-likwidi fuq l-inġenji tal-
ajru. Il-likwidi jiġu kkonfiskati sakemm ma jinġarrux f’kontenituri individwali b’kapaċità ta’
mhux aktar minn 100 ml u jinġarru f’basket tal-plastik trasparenti li jista’ jkun issiġillat 
b’kapaċità li ma taqbiżx il-litru. Ir-restrizzjonijiet fuq il-likwidi huma applikati minn 60 Stat 
madwar id-dinja. Il-projbizzjoni ġiet introdotta wara li nkixef  pjan mit-terroristi biex 
jattakkaw l-inġenju tal-ajru billi jużaw splużiv likwidu fl-2006.

Il-passiġġieri fl-ajruporti tal-UE li ġejjin minn pajjiż terz u li jitilgħu fuq titjira oħra li titlaq 
mill-UE huma suġġetti għal skrining ta’ sigurtà, inkluż it-tfittxija u l-konfiska ta’ likwidi. 

L-ivvjaġġar sar iktar kumpless minħabba l-miżuri ta’ sigurtà. Il-Kummissjoni Ewropea 
tissimplifika, fejn possibbli, ir-rekwiżiti tas-sigurtà. Fir-rigward tal-likwidi, li jibqgħu 
theddida reali għas-sigurtà tal-avjazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li tibdel b’mod 
progressiv il-politika dwar il-projbizzjoni/konfiska attwali tiġi sostitwita mill-introduzzjoni ta’
teknoloġiji biex fl-ajruporti Ewropej, il-likwidi jiġu skrinjati u l-likwidi perikolużi jiġu 
identifikati. Din il-miżura qed tiġi eżaminata fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill.

Il-leġiżlazzjoni Ewropea tipprevedi wkoll li l-passiġġieri li ġejjin minn pajjiż terz “sigur” li 
jibdlu t-titjira fl-ajruporti tal-UE jistgħu jiġu eżentati minn konfiska tal-likwidi bla dazju1. 
L-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-istandards fuq bażi komuni 
dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili, għall-istabbiliment tal-programm nazzjonali tas-sigurtà 
tal-avjazzjoni ċivili tagħhom2, u għall-monitoraġġ ta’ kif l-ajruporti u entitajiet relatati oħra 
japplikaw il-miżuri tas-sigurtà.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tifhem l-opinjoni tal-petizzjonant u l-iskonfort ikkawżat fl-ajruport, 
u qed taħdem biex jiġu ssimplifikati l-miżuri tas-sigurtà applikabbli għal-likwidi. 

F’dan il-każ speċifiku, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-iskriners kienu qed isegwu l-
istruzzjonijiet skont il-programm nazzjonali rispettiv tas-sigurtà tal-avjazzjoni żviluppat fuq 
il-bażi tal-Leġiżlazzjoni tal-UE. Kemm il-programm tas-sigurtà nazzjonali u l-mod kif isir l-
iskrining fl-ajruporti huma mmoniterjati l-ħin kollu bi spezzjonijiet għal għarrieda tal-UE. 
Mill-ispezzjonijiet riċenti li saru l-Ġermanja, jidher li ma kienx hemm każ ta’ nuqqasijiet. Il-
Kummissjoni għalhekk ma ssib l-ebda possibilità ta’ abbuż ta’ poter jew eċċess ta’
diskrezzjoni tad-drittijiet mogħtija skont il-Leġiżlazzjoni tal-UE. 

                                               
1 F’konformità mal-Kapitolu 4(6)(f) tar-Regolament (KE) Nru 820/2008, il-Kummissjoni Ewropea qed 
tinnegozja ftehimiet ma’ pajjiżi terzi fuq it-talba tagħhom biex tiġi stabbilita l-ekwivalenza ta’ miżuri tas-sigurtà 
applikati għal-likwidi bla dazju. Ladarba tiġi stabbilita l-ekwivalenza, jiġu konklużi ftehimiet li jippermettu li l-
likwidi bla dazju, il-ġels u l-aerosols minn dawn l-ajruporti ta’ pajjiżi terzi jitqiesu bħala likwidi tal-UE. S’issa, 
il-ftehimiet ġew konklużi mal-Kroazja u mas-Singapor u qed jitħejjew għall-Kanada u l-Istati Uniti. Dalwaqt se 
tiġi konkluża ftehima mal-Malasja. 

2 Kif stipulat fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-11 ta’ Marzu 2008. ĠU L 97 paġna 72 tad-9 
ta' April 2008.


