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Suġġett: Petizzjoni 0011/2010, imressqa minn Oliver Herrmann, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar azzjonijiet arbitrarji minn ditti privati tas-sigurtà fl-
ajruporti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li ditti privati tas-sigurtà li jikkontrollaw bagalji li jinġarru fl-idejn 
f’ajruporti Ewropej evidentement għandhom libertà mhux ristretta biex jiddeċiedu 
x’jikkonfiskaw. Isemmi każ li fih persunal tas-sigurtà kkonfiska wħud mill-bagalji tiegħu li 
jinġarru fl-idejn (tagħmir għal fuq il-muntanji), li ma kinux likwidi u lanqas setgħu jintużaw 
bħala arma. Il-petizzjonant jgħid li f’okkażjonijiet oħra ma kellux problemi hu u għaddej 
minn għadd kbir ta’ kontrolli tas-sigurtà oħra f’ajruporti oħra bl-istess tagħmir. Skont il-
petizzjonant, il-kumpaniji tal-ajru jgħidu li mhumiex responsabbli u jirreferu l-ilmenti lid-ditti 
tas-sigurtà. Madankollu, dawn tal-aħħar ma rrispondewx għall-ilmenti tal-petizzjonant. Hu 
jsostni li t-tagħmir konfiskat saritlu l-ħsara. Ikompli jgħid li l-pulizija Ġermaniża infurmatu li 
d-ditti privati tas-sigurtà mhumiex suġġetti għal kontrolli mill-awtoritajiet kompetenti u li l-
uffiċjali tas-sigurtà individwali nfushom jiddeċiedu x’għandu jiġi konfiskat f’kull każ.        

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ April 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 820/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2008 li jistipula miżuri 
għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni1, u li kien 
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applikabbli dak iż-żmien, elenka oġġetti pprojbiti li l-passiġġieri ma setgħux iġorru fiż-żona 
ristretta tas-sigurtà u fil-kabina tal-ajruplan. L-oġġetti indikati mill-petizzjonant ma jidhirx li 
jaqgħu b’mod espliċitu fil-kategoriji stipolati fil-punt 4.1.1 1(b).

Madankollu, skont dan ir-Regolament, sakemm ma ngħatatx eżenzjoni speċifika, l-awtorità 
xierqa ngħatat ċerta setgħa diskrezzjonali biex tkun tista’ tiddeċiedi x’artikoli għandha 
tipprojbixxi flimkien ma’ dawk li huma koperti. Il-passiġġieri kellhom jiġu infurmati dwar il-
lista tal-UE tal-oġġetti projbiti kif ukoll dwar dik ta’ oġġetti oħra li huma projbiti mill-
awtorità nazzjonali xierqa u anke dwar l-eżenzjonijiet permessi taħt il-liġi nazzjonali.

Flimkien ma’ dan, l-istaff tas-sigurtà ngħata l-possibilità li jirrifjuta l-aċċess għal żona ristretta 
tas-sigurtà u l-kabina ta’ ajruplan lil kwalunkwe passiġġier li jkollu fil-pussess tiegħu oġġett li 
dwaru jkun ikkonċernat. Konsegwentement, l-iskriners individwali ngħataw is-setgħa
diskrezzjonali li jiddeċiedu jekk jippermettux, fiż-żona ristretta tas-sigurtà jew abbord l-
ajruplan, il-ġarr ta’ dawk l-artikoli kollha, li huma meqjusa potenzjalment perikolużi.

Bl-istess mod, fir-rigward tar-restituzzjoni possibbli tal-oġġetti kkonfiskati, id-deċiżjoni 
waqgħet taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti

Fid-29.04.2010, ir-Regolament tal-Kummissjoni 820/2080 ġie sostitwit mir-Regolament tal-
Kummissjoni 185/2010 tal-4 ta’ Marzu 2010, li jistipula miżuri dettaljati għall-
implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni1. Dan ir-
Regolament ġdid fih lista riveduta u anqas twila ta’ oġġetti pprojbiti u dan jillimita lill-
awtorità kompetenti u lill-istaff tas-sigurtà mis-setgħa diskrezzjonali li jiddeċiedu jekk 
jippermettux oġġetti li mhumiex fuq il-lista ta’ oġġetti projbiti.
Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli ta’ dak iż-żmien, u fuq il-bażi tal-
informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tqis li l-oġġetti li ġew konfiskati 
ma jidhirx li kienu fuq il-lista tal-UE ta’ oġġetti pprojbiti stipolati fl-Anness tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) 820.2008 u li, għalhekk, l-awtoritajiet nazzjonali kienu responsabbli 
għad-deċiżjoni dwar jekk dawn l-artikoli għandhomx jitqiesu bħala oġġetti potenzjalment 
perikolużi li m’għandhomx jiġu permessi fiż-żona ristretta tas-sigurtà jew abbord ajruplan.
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