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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0983/2011 imressqa minn Robert Caron, ta’ ċittadinanza Franċiża, 
bi kwantità ta' firem, dwar l-abolizzjoni tal-obbligu tal-pjanijiet ta’ titjir għal 
titjiriet intra-Komunitarji operati permezz ta’ Regoli tat-Titjir Viżivi (VFR)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-regoli VFR jeħtieġu li pilota jkun jista’ jara barra mill-kabina tal-pilota, jikkontrolla l-
altitudni tal-inġenju tal-ajru, jinnaviga u jevita l-ostakoli u inġenji tal-ajru oħra. Bosta Stati 
Membri jinsistu fuq il-pjanijiet ta’ titjir għal titjiriet bejn il-fruntieri statali. Il-petizzjonanti 
jikkunsidraw dan bħala kontroll tal-fruntieri “moħbi” għal titjiriet li joperaw fi ħdan il-
fruntieri tal-Istati ta’ Schengen. Huma jixtiequ li dan ir-rekwiżit jiġi abolit.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu tal-2012

Il-petizzjoni hija dwar il-ħidma li għaddejja biex jinħolqu sett ta’ Regoli Ewropej
Standardizzati tal-Arju (SERA) u b'mod aktar speċifiku għall-Parti A tiegħu, li ġie miftiehem 
mill-Istati Membri fil bidu tal-2011 (għadu ma ġiex ippubblikat, mistenni fil-Parti B) . Peress 
li r-regola hija bbażata fuq id-dispożizzjonijiet tal-ICAO, hija tinkludi wkoll ir-rekwiżiti għas-
sottomissjoni tal-pjanijiet tat-titjiriet għat-titjiriet li jaqsmu l-fruntieri internazzjonali. Ir-regola
hija mistennija li tiġi ffinalizzata f'Marzu 2012 u implimentata bejn Diċembru 2012 u
Diċembru 2014.

Il-Kummissjoni pproponiet li tabolixxi r-rekwiżit għall-iffajljar tal-pjanijiet tat-titjiriet għat-
titjiriet tal-intra-Schengen, meta joperaw taħt ir-Regoli tat-Titjiriet Viżwali (VFR) fl-2011.
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Kif innutat mill-petizzjonant, din hija diġà l-prattika f'xi Stati Membri fejn il-pjanijiet ta’ 
titjiriet bħal dawn kienu kkunsidrati li huma ta’ ftit valur addizzjonali għall-iskopijiet tal-
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru. Titjiriet nazzjonali komparabbli mhumiex suġġetti għal dan ir-
rekwiżit. Madankollu, minħabba kunsiderazzjonijiet militari u ta' sigurtà f'xi Stati Membri, il-
proposta tal-Kummissjoni ġiet miċħuda.

Mill-perspettiva ta’ Schengen għandu jiġi nnutat li l-fruntieri interni jistgħu jinqasmu 
f’kwalunkwe ħin mingħajr ma jsiru verifiki fil-fruntiera fuq il-persuni. Huwa biss meta tkun 
teżisti l-inċertezza jekk titjira hix esklussivament ġejja minn, jew sejra biss lejn, it-territorji 
tal-Istati Membri mingħajr waqfien fit-territorju ta' pajjiż terz, li l-kontrolli tal-fruntiera
għandhom jitwettqu fuq persuni fuq titjiriet privati, skont il-punt 2.3.3. tal-Anness VI tal-
Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen. Is-sottomissjoni tal-pjanijiet tat-titjiriet bħala tali ma 
tikkostitwixxix kontroll tal-fruntieri.
Konklużjoni

Il-kompromess milħuq fl-2011 jippermetti lill-Istati Membri jħassru r-rekwiżit għall-pjanijiet
tat-titjiriet fuq bażi bilaterali mal-ġirien tagħhom. Il-Kummissjoni ser tikkunsidra li terġa’ 
tippreżenta proposta li tħassar ir-rekwiżiti meta r-regoli rilevanti jerġgħu jiġu riveduti.


