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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0067/2012, imressqa minn Marc Flammante, ta’ ċittadinanza Franċiża, 
dwar allegazzjonijiet ta’ kontrolli diskriminatorji fl-ajruporti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jafferma li kien osserva, fl-ajruporti, kontrolli diskriminatorji bbażati fuq il-
ħwejjeġ milbusin mill-passiġġieri, meta s-sinjali esterni li juru l-appartenenza għal ċerta 
reliġjon ma jawtorizzawx lill-ħaddiema responsabbli mis-sigurtà li jipproċedu b’kontroll 
differenzjali, fi prinċipju aktar sempliċi. Il-petizzjonant, li ma jippreċiżax il-postijiet fejn isiru 
dawk il-prattiki, iqis li dawn il-metodi jikkostitwixxu diskriminazzjoni li mhijiex konformi 
mar-regolamentazzjoni Ewropea. Huwa jixtieq ikun jaf ir-regoli applikabbli f’dan il-qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awissu 2012

L-iskop tal-kontrolli tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-ajruporti hu li jipprevjeni lill-passiġġieri milli 
jġorru oġġetti pprojbiti f'żoni ristretti ta' sigurtà tal-ajruport u abbord inġenju tal-ajru. 

Wieħed mill-objettivi tar-Regolament 300//2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-
avjazzjoni ċivili1 huwa li jistabbilixxi regoli komuni u standards bażiċi komuni dwar is-
sigurtà tal-avjazzjoni. 

L-Istati Membri jistgħu japplikaw miżuri aktar stretti mill-istandards bażiċi komuni. Meta 
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jagħmlu dan, huma għandhom jaġixxu fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tar-riskju u b’konformità 
mal-liġi Komunitarja. Dawk il-miżuri għandhom ikunu rilevanti, oġġettivi, mhux 
diskriminatorji u proporzjonati mar-riskju li jkun qed jiġi indirizzat. Fil-każijiet relatati l-aktar 
mal-ajruporti jew sitwazzjonijiet bi traffiku tal-ajru limitat, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri ta' sigurtà alternattivi li jipprovdu livell adegwat ta' protezzjoni fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju lokali.

L-ebda regola tas-sigurtà tal-avjazzjoni applikabbli ma tippermetti d-differenzjazzjoni 
sistematika tal-passiġġieri mhux iġġustifikata minn kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà.

Il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-petizzjonant fuq il-fatt li bħalissa, f'żewġ Stati 
Membri, għaddejjin provi1 biex jittestjaw jekk huwiex possibbli li jinżammu livelli xierqa ta' 
sigurtà, filwaqt li joffru konvenjenza lill-passiġġieri b'ilbis tar-ras speċifiku. Jekk dawn il-
provi jkunu ta' suċċess, metodi ġodda se jkunu disponibbli għat-tiftix fl-ilbis tar-ras li ma 
jistax jitneħħa faċilment fil-punti ta' kontroll tas-sigurtà.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant jaqsam eżempji ta' kontrolli ta' sigurtà 
diskriminatorji fl-ajruporti tal-UE mal-awtorità xierqa tal-Istat Membru responsabbli għall-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni 
kif ukoll għall-iżgurar tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni u l-oġġettività tal-proċessi ta' sigurtà.

                                               

1 Skont l-Artikolu 12.8 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 185/2010, Stat Membru jista’ 
jippermetti metodu ta’ skrinjar li juża teknoloġiji ġodda għajr dawk stipulati f’dan ir-Regolament taħt ċerti 
kundizzjonijiet ("provi"). L-għan tal-Artikolu 12.8 huwa li jippermetti l-possibilità li teknoloġiji ġodda u 
proċessi jiġu ppruvati bl-għan li jiġu inkorporati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jekk il-provi jkunu ta' suċċess. 


