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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0749/2012, imressqa minn M. B., ta’ ċittadinanza Brittanika, dwar 
l-estensjoni tal-prova tal-iskener tal-persuna bir-raġġi-x fl-ajruport ta’ 
Manchester

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-liġi tal-UE, kundizzjoni għall-użu tal-iskanjar tal-persuna fl-ajruporti hija li l-
passiġġieri huma offruti mezzi alternattivi ta’ kontrolli tas-sigurtà. Jidher li r-Renju Unit qed 
jikser din id-dispożizzjoni b’mod miftuħ u madankollu ngħata estensjoni biex iwettaq provi 
fl-ajruport ta’ Manchester. Il-petizzjonant jgħid li l-Kummissjoni hija konxja ta’ dan u qed 
tinvestiga dan l-allegat ksur. Huwa jistaqsi x’qed jiġri f’dan ir-rigward.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta' Diċembru 2012

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tindika l-iskeners tas-sigurtà bħala metodu validu ta' skanjar għall-
passiġġieri. Din it-teknoloġija li għadha pjuttost innovattiva tipprovdi prestazzjoni ġenerali 
tajba ta' skoperta u prestazzjoni konsiderevolment avvanzata fir-rigward ta' oġġetti mhux 
metalliċi li jinġarru fuq il-persuna.

F'Novembru 2011, il-Kummissjoni adottat ir-Regolamenti 1141/2011 u 1147/2011 li 
jippermettu l-użu possibbli ta' skeners tas-sigurtà fl-ajruporti tal-UE. L-Istati Membri u l-
ajruporti li jiddeċiedu li jużaw l-iskeners iridu jikkonformaw mal-kundizzjonijiet operattivi u 
mal-istandards ta' prestazzjoni stabbiliti fil-livell tal-UE li għandhom l-għan li jipproteġu d-
drittijiet fundamentali u s-saħħa tal-bniedem.
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Filwaqt li jitqiesu s-saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini, huma biss skeners tas-sigurtà li ma 
jużawx teknoloġija tar-raġġi-x li ġew permessi għal introduzzjoni u użu fl-ajruporti tal-UE. 
Madankollu, il-provi tal-iskeners tas-sigurtà li jużaw radjazzjoni jonizzanti li ddaħħlu qabel l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, bħall-prova fl-ajruport ta' Manchester, jistgħu jitkomplew 
bil-kundizzjonijiet awtorizzati u se jitneħħew gradwalment wara l-ġbir tar-riżultati tal-provi. 
Kif indikat fil-premessa 5 tal-proposta li temenda r-Regolament 272/2009, il-Kummissjoni 
talbet ukoll lill-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati 
Reċentement (SCENIHR) jivvaluta l-effetti possibbli ta' dawn l-iskeners tas-sigurtà u l-effett 
potenzjalment ta' ħsara tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem. Il-Kummissjoni awtorizzat l-
estensjoni tal-prova tal-iskener tas-sigurtà fl-ajruport ta' Manchester bil-kundizzjoni li l-
awtoritajiet tar-Renju Unit itemmu l-prova mingħajr dewmien jekk is-SCENIHR jikkonkludi
li l-iskeners tas-sigurtà li jużaw ir-radjazzjoni jonizzanti fil-fatt għandhom impatt negattiv fuq 
is-saħħa tal-bniedem. F'Mejju 2012, abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, is-SCENIHR 
ikkonkluda li l-ebda effetti ta' dan it-tip ma setgħu jiġu osservati fil-każ ta' livelli ta' dożi 
paraggunabbilment baxxi. 

Barra minn hekk, skont il-leġiżlazzjoni attwali, il-passiġġieri ngħataw il-possibbiltà li jagħżlu 
li ma jiġux soġġetti għal kontroll bi skener tas-sigurtà u li jkunu suġġetti għal metodi 
alternattivi ta' skrinjar. Madankollu, fis-7 ta' Diċembru 2011, ir-Renju Unit innotifika lill-
Kummissjoni b'miżura fir-rigward tal-introduzzjoni u l-użu ta' skeners tas-sigurtà fl-ajruporti 
tar-Renju Unit. Din il-miżura tikkonsisti inter alia f'li ma jiġix offrut lill-passiġġieri u lill-
membri tal-ekwipaġġ li jkunu se jibdew vjaġġ bħala passiġġieri metodu alternattiv ta' skrinjar 
u li jiġi rrifjutat l-imbarkament lil kwalunkwe persuna li tirrifjuta li tiġi skrinjata bi skener tas-
sigurtà. Ir-Renju Unit iqis li din il-miżura għandha titqies bħala miżura "aktar strinġenti" ta' 
sigurtà notifikata skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament 300/2008. L-Artikolu 6(1) u (2) tar-
Regolament 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 dwar regoli 
komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 2320/2002 jgħid li filwaqt li titqies il-valutazzjoni speċifika tar-riskju, l-Istati Membri 
jistgħu japplikaw miżuri aktar strinġenti mill-istandards bażiċi komuni stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 300/2008 u r-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu. Il-Kummissjoni 
Ewropea bħalissa qed teżamina jekk il-miżura nnotifikata mir-Renju Unit għandhiex titqies 
bħala miżura aktar strinġenti skont ir-Regolament 300/2008 u jekk hijiex konformi mal-liġi 
tal-UE u jekk tistax titqies bħala reazzjoni aċċettabbli għal livelli ogħla ta' riskju.

Konklużjoni

Fir-rigward tas-sitwazzjoni attwali rigward l-introduzzjoni ta' skeners li jużaw radjazzjoni 
jonizzanti fl-Ajruport ta' Manchester, il-Kummissjoni Ewropea għandha fil-pussess tagħha 
informazzjoni li tikkonferma li din il-prova spiċċat f'Novembru 2012 bi qbil mal-
awtorizzazzjoni tal-prova. 

Rigward in-nuqqas ta' possibbiltà għall-passiġġieri li jagħżlu li jkunu suġġetti għal metodu 
alternattiv ta' skrinjar fl-ajruport ta' Manchester, il-Kummissjoni Ewropea għadha qed 
tinvestiga l-kwistjoni. Tinsab f'kuntatt mal-awtoritajiet tar-Renju Unit biex tiġbor 
informazzjoni dettaljata u tagħmel analiżi ġuridika tas-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea 
tikkonferma li ladarba l-valutazzjoni tal-proċedura legali tkun tlestiet, jekk ikun meħtieġ se 
tipproponi l-passi adegwati li għandhom jittieħdu rigward din il-kwistjoni. 
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