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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0503/2010 imressqa minn Andrejs Saiko, ta’ nazzjonalità 
Latvjana, f’isem il-persunal tal-Kumpanija tal-Avjazzjoni Inversija, dwar 
il-ksur allegat tad-drittijiet tax-xogħol b’rabta mal-waqfa tal-attività 
kummerċjali tal-inġenju tal-ajru IL-76 tal-Kumpanija tal-Avjazzjoni 
Latvjana "Inversija"

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja l-pressjoni eżerċitata mill-uffiċjali tad-DĠ tal-Enerġija u t-
Trasport tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-Aġenzija tal-Avjazzjoni Ċivili (CAA) tal-Latvja, 
liema pressjoni wasslet għall-irtirar taċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru għall-inġenju tal-ajru 
IL-76 tal-Kumpanija tal-Avjazzjoni Latvjana "Inversija". Il-petizzjonant jispjega li d-
deċiżjoni tal-projbizzjoni tal-użu kummerċjali tal-inġenju tal-ajru wassal għat-telf tal-kuntratt 
mal-Ministeru Daniż tad-Difiża għall-provvista tat-truppi Daniżi fl-Afganistan b’konsegwenzi 
diretti fuq l-impjieg ta’ tmenin impjegat. Skont il-petizzjonant, il-verifiki ta’ sigurtà 
preċedenti mwettqa mis-CAA ta’ Franza u mis-CAA tad-Danimarka ma wrew l-ebda 
problema fl-inġenju tal-ajru. Huwa jqis li d-deċiżjoni meħuda tkun riżultat ta’ azzjonijiet 
illegali u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni u biex jikkonferma d-dritt għall-
impjieg tal-impjegati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-Kummissjoni ġabret, fl-2009, evidenza ġġustifikata ta’ nuqqasijiet serji min-naħa tat-
trasportatur tal-ajru Inversija ċċertifikat fil-Latvja, kif muri mir-riżultati tal-ispezzjonijiet fir-
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rampa mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti tad-Danimarka u mir-riżultati tal-ispezzjonijiet 
ta’ standardizzazzjoni mwettqa mill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni.

L-awtoritajiet kompetenti tad-Danimarka identifikaw nuqqasijiet sinifikanti matul l-
ispezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-programm SAFA. B’mod partikolari, instab li t-
trasportatur opera l-inġenju tal-ajru Ilyushin 76 b’Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru mhux 
f’konformità mal-Anness 6 tal-ICAO u mal-Anness III (EU-OPS) tar-Regolament (KE) Nru 
3922/91.
L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) identifikat periklu immedjat għas-
sikurezza matul l-ispezzjoni ta’ standardizzazzjoni tal-Latvja mwettqa bejn it-30 ta’ 
Novembru u l-4 ta’ Diċembru 2009 fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 736/2006 u li kienet 
tinvolvi l-operat tat-trasport tal-ajru Inversija. Dan il-periklu immedjat għas-sikurezza kellu 
x’jaqsam mal-operat u l-ajrunavigabbilità tal-inġenju tal-ajru tat-tip Ilyushin IL-76T irreġistrat 
YL-LAK u YL-LAL operat mit-trasportatur tal-ajru Aviation Company Inversija Limited. L-
EASA rrappurtat li għalkemm iċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru ta’ dan it-trasportatur tal-ajru 
huwa limitat għal operazzjonijiet tal-ġarr tal-merkanzija, kien hemm evidenza vverifikata li l-
operatur kien qed juża l-inġenju tal-ajru biex iġorr sa 48 passiġġier. Barra minn hekk, il-
kundizzjonijiet għall-modifika sikura tal-inġenju tal-ajru u l-operat sikur ta’ dan ma setgħux 
jiġu stabbiliti matul l-ispezzjoni u l-EASA talbet lill-awtoritajiet kompetenti jieħdu azzjoni 
immedjata. 
Bħala konsegwenza, l-awtorità kompetenti tal-Latvja rtirat il-permess li jinġarru passiġġieri 
fuq bażi proviżorja fis-7 ta’ Diċembru u fuq bażi permanenti fil-15 ta’ Diċembru 2009.
L-istess spezzjoni ta’ standardizzazzjoni mwettqa mill-EASA żvelat ukoll li t-trasportatur tal-
ajru Aviation Company Inversija involut fit-Trasport Kummerċjali tal-Ajru ma jikkonformax 
mad-dispożizzjonijiet sostanzjali tal-Anness III (EU-OPS) tar-Regolament (KE) Nru 3922/91. 
B’mod partikolari, it-trasportatur tal-ajru nstab li ma jikkonformax mar-rekwiżiti tal-punti 
OPS1.035, OPS1.037, OPS1.175(o), OPS 1.180(a)2, OPS 1.375, OPS 1.725(a), OPS1.875, 
OPS1.945, OPS1.1100 u OPS1.1120 tar-regolament imsemmi hawn fuq: l-inġenju tal-ajru 
m’għandux ċertifikat standard tal-ajrunavigabbilità maħruġ f’konformità mal-Anness (Parti-
21) tar-Regolament (KE) Nru 1702/2003 kif meħtieġ minn punt OPS1.180(a); l-
ajrunavigabbilità kontinwa tal-inġenju tal-ajru mhijiex żgurata f’konformità mal-Anness I 
(Parti-M) tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 kif meħtieġ minn OPS1.175(o), OPS1.180(a)2 
u OPS1.875(b); il-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru ma twettqitx skont l-Anness II (Parti-145) 
tar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 kif meħtieġ minn OPS1.875(a); is-sistema tal-kwalità 
mhijiex effiċjenti biżżejjed biex tiġi żgurata l-konformità mal-punt OPS1.035; l-operatur ma 
stabbilixxiex programm ta’ prevenzjoni tal-inċidenti li jinkludi l-monitoraġġ tad-dejta tat-
titjira f’konformità mal-punt OPS1.037;  l-operatur ma żgurax taħriġ ta’ CRM għall-membri 
kollha tal-ekwipaġġ tat-titjira kif meħtieġ minn punt OPS1.945(a)9;  l-operatur m’għandux 
biżżejjed kontroll tar-rekords tal-ħin tas-servizz tal-membri tal-ekwipaġġ kif meħtieġ mill-
punti OPS1.1100 u OPS1.1120 hekk kif ma ġewx identifikati jew irrappurtati d-diversi drabi 
li nqabeż il-limitu massimu ta’ ħin tas-servizz; m’hemm l-ebda evidenza ta’ verifiki regolari 
tal-karburant matul it-titjira kif meħtieġ minn OPS1.375.
Il-Kummissjoni, wara li kkunsidrat in-nuqqasijiet imsemmija hawn fuq, fi Frar 2010, bdiet 
konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti tal-Latvja, li fihom esprimiet tħassib serju dwar 
is-sikurezza tal-operat u l-ajrunavigabbilità kontinwa tal-inġenju tal-ajru operat mit-
trasportatur tal-ajru Aviation Company Inversija u talbet kjarifiki rigward is-sitwazzjoni kif 
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ukoll l-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kif ukoll mit-trasportatur tal-ajru biex jirrimedjaw 
in-nuqqasijiet identifikati.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Latvja indikaw li kien biħsiebhom jissospendu l-AOC tat-
trasportatur tal-ajru Aviation Company Inversija u għamlu dan fis-16 ta’ Marzu 2010.

Il-każ ta’ Inversija ġie rivedut mill-Kumitat għas-Sikurezza tal-Ajru li ġie organizzat bejn is-
17 u d-19 ta’ Marzu 2010 fi Brussell, flimkien ma’ każijiet oħra ta’ trasportaturi Ewropej. Il-
Kumitat għas-Sikurezza tal-Ajru u l-Kummissjoni ħadu nota tal-azzjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Latvja. Dan huwa rifless fil-premessi (9) sa (10) tar-Regolament 
(UE) Nru 273/2010 tat-30 ta’ Marzu 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li 
jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-
operat fil-Komunità.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni għaliex għandha tikkontesta d-deċiżjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Latvja li ċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru tal-petizzjonant jiġi sospiż 
minħabba nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni. 
Dawn in-nuqqasijiet ta’ konformità ġew ikkonfermati mill-awtoritajiet kompetenti tad-
Danimarka matul l-ispezzjonijiet fir-rampa u l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-
Avjazzjoni matul spezzjoni ta’ standardizzazzjoni tal-Latvja.  

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-argumenti ppreżentati mill-petizzjonant ma jistgħux 
jibqgħu jiġu sostnuti, billi d-drittijiet għax-xogħol ma jieħdux preċedenza fuq il-ħtieġa tal-
konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-avjazzjoni stabbiliti mil-leġiżlazzjoni Komunitarja.  

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-azzjonijiet kollha tagħha saru f’konformità stretta mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja u għaldaqstant ma taqbilx b’mod formali mad-dikjarazzjonijiet 
magħmula mill-petizzjonant fir-rigward tal-legalità tagħhom. 

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012.

Wara l-kummenti mogħtija mill-petizzjonant fis-27 ta’ Lulju 2011, li essenzjalment 
jikkontestaw l-elementi mogħtija mill-Kummissjoni u mill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza 
tal-Avjazzjoni (EASA), il-Kummissjoni tixtieq tifformula r-rimarki li ġejjin.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni tapplika għall-impriżi kollha stabbiliti 
fil-Latvja u għall-inġenji tal-ajru rreġistrati fil-Latvja sa mill-adeżjoni tal-Latvja mal-UE. It-
trasportaturi tal-ajru liċenzjati fil-Latvja, inkluża Inversija, u l-inġenji tal-ajru operattivi li 
huma rreġistrati fil-Latvja, inkluż dawk tat-tip IL-76, ikollhom għaldaqstant minn din id-data 
’l quddiem jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-possibbiltà ta’ konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali li skadiet għalhekk mhix rilevanti. 

L-inġenji tal-ajru li jinstabu li mhumiex konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE jkollhom iwaqqfu 
l-operazzjonijiet kummerċjali skont ir-Regolamenti (KEE) Nru 3922/91, (KE) Nru 1702/2003 
u (KE) Nru 2042/2003. L-inġenji tal-ajru l-oħra kollha tat-tip IL-76 irreġistrat fl-UE jew użati 
minn trasportaturi tal-ajru stabbiliti fl-UE waqqfu l-operazzjonijiet kummerċjali; għaldaqstant, 
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l-oġġezzjoni ta’ diskriminazzjoni mhijiex rilevanti.

L-operazzjonijiet ta’ Inversija tkomplew biss abbażi ta’ talba għal deroga introdotta mil-
Latvja fit-23 ta’ Ġunju 2008 u fid-9 ta’ Frar 2009, sakemm tittieħed deċiżjoni mill-
Kummissjoni dwar il-każ. Din it-talba għal deroga tafferma li kemm Inversija kif ukoll il-
Latvja kienu jafu li Inversija kienet fil-fatt mhux konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
UE. L-EASA ġiet ikkonsultata mill-Kummissjoni dwar l-aspetti tal-ajrunavigabbilità ta’ din 
it-talba għal deroga u kkonkludiet permezz ta’ ittra datata l-21 ta’ Ottubru 2008 li din it-talba 
proposta ma kinitx qed tipprovdi għal livell aċċettabbli ta’ sikurezza. Dan juri li kemm l-
EASA kif ukoll il-Kummissjoni kienu diġà qed jivvalutaw il-prestazzjoni tas-sikurezza ta’ 
Inversija sa mill-2008. B’konsegwenza, l-oġġezzjoni għat-treġġigħ lura tad-data ma tistax 
tinżamm. 

Sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-każ, u sabiex tinkiseb informazzjoni aktar rilevanti dwar 
is-sikurezza, l-Istati Membri kienu mistiedna jikkontrollaw il-konformità tal-operazzjonijiet u 
l-ajrunavigabbilità ta’ Inversija permezz tal-ispezzjonijiet prijoritizzati fir-rampa (SAFA). Din 
hija prattika standard użata għal ħafna trasportaturi oħra tal-UE u mhux tal-UE sabiex jiġi 
kkonfermat it-tħassib potenzjali dwar is-sikurezza; għaldaqstant l-oġġezzjoni ta’ 
diskriminazzjoni mhijiex rilevanti. 

Spezzjoni fir-rampa fid-Danimarka żvelat diversi sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità mal-
istandards dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni internazzjonali, li wħud minnhom kienu 
sinifikanti, bħall-operazzjonijiet li mhumiex imwettqa skont iċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-
Ajru. Dawn is-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità osservati mill-awtoritajiet kompetenti tad-
Danimarka huma fattwali u kienu kkonfermati aktar tard mill-EASA; għaldaqstant il-
Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni biex tikkuntestahom. 

L-EASA wettqet spezzjoni ta’ standardizzazzjoni tal-Latvja li kienet tinvolvi spezzjoni ta’ 
Inversija fl-oqsma tal-ajrunavigabbilità u l-operazzjonijiet; fl-4 ta’ Diċembru 2009 din l-
ispezzjoni rrappurtat numru għoli ta’ sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità fir-rigward tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni, inkluż il-periklu immedjat ta’ sikurezza, 
kif spjegat fid-dettall fl-osservazzjonijiet preċedenti. Dawk is-sejbiet osservati mill-EASA u 
rrappurtati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Latvja u lill-Kummissjoni, skont il-proċeduri 
stabbiliti, huma fattwali; il-Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni biex tikkuntestahom f’dan l-
istadju tard. Għall-kuntrarju, l-ebda evidenza ma ġiet mogħtija mill-impriża li turi li dawn 
ġew indirizzati għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti tal-Latvja.  

Fid-dawl tal-informazzjoni kollha msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni nnotifikat lil-Latvja, 
fil-21 ta’ Diċembru 2009, li l-eżenzjoni mitluba ma setgħetx titqies b’mod favorevoli, u 
stiednet lil-Latvja biex tirtira t-talba. Minħabba l-eżistenza ta’ perikli immedjati tas-sikurezza 
u minħabba tħassib ieħor pendenti dwar is-sikurezza, il-Kummissjoni ddeċidiet ukoll li tibda 
konsultazzjonijiet fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 u r-Regolament ta’ 
implimentazzjoni tiegħu (KE) Nru 473/2006.  Billi l-awtoritajiet kompetenti tal-Latvja 
indikaw li kellhom l-intenzjoni li jissospendu ċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru tat-trasportatur 
tal-ajru tal-Kumpanija tal-Avjazzjoni Inversija u dan wettquh fis-16 ta’ Marzu 2010, ma kienx 
meqjus meħtieġ li jitkomplew il-proċeduri għal deċiżjoni dwar il-possibbiltà ta’ 
restrizzjonijiet operattivi.
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Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet kompetenti tal-Latvja ddeċidew, fid-19 ta’ Jannar 2012, li 
jirrevokaw iċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru tal-Kumpanija "Inversija" u konsegwentement 
it-trasportatur tal-ajru m’għadux jeżisti. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkonferma li ma tara l-ebda raġuni biex tikkontesta d-deċiżjonijiet tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Latvja li jissospendu u, aktar reċentement, jirrevokaw iċ-Ċertifikat 
tal-Operatur tal-Ajru ta’ Inversija minħabba nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-UE fir-rigward tas-sikurezza tal-avjazzjoni. Id-deċiżjonijiet huma bbażati fuq sejbiet 
fattwali, ikkonfermati mill-EASA.

Il-Kummissjoni ilha mill-2008 tevalwa l-prestazzjoni tas-sikurezza ta’ Inversija u t-talba għal 
deroga relatata, bl-għajnuna tal-EASA, u infurmat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Latvja dwar 
il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ din id-deroga fil-21 ta’ Diċembru 2009.

Il-Kummissjoni tisħaq li l-azzjonijiet kollha tagħha relatati mal-każ twettqu strettament 
f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u mal-proċeduri standard, b’mod trasparenti u mhux 
diskriminatorju. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni ssostni l-opinjoni tagħha li l-argumenti ppreżentati b’mod 
ripetut mill-petizzjonant ma jistgħux jibqgħu jiġu sostnuti, billi d-drittijiet tax-xogħol jew il-
kunsiderazzjonijiet ekonomiċi ma jieħdux preċedenza fuq il-ħtieġa ta’ konformità mar-
rekwiżiti tas-sikurezza tal-avjazzjoni stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni.


