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OPINJONI Nru. 03/2006 
 

TA’ L-AĠENZIJA EWROPEA DWAR IS-SIGURTÀ FL-AVJAZZJONI 
 

għal Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru. 1702/2003 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni biex inġenji ta’ l-
ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċertifikati bħala tajbin għall-ajru u 

li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom  
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I. Ġenerali 
 
1. L-għan ta’ din l-opinjoni huwa li jiġi suġġerit lill-Kummissjoni sabiex 

temenda l-Anness (Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 
1702/20031. Ir-raġunijiet għal din l-attività involuta fit-tfassil ta’ regoli huma 
elenkati hawn taħt 

 
2. L-Opinjoni ġiet adottata skond il-proċedura speċifikata mill-Bord tat-

Tmexxija2 ta’ l-Aġenzija, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 14 tar-
Regolament (KE) Nru. 1592/20023. 

 
II. Konsultazzjoni 
 
3. L-abbozz ta’ l-Opinjoni għal Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1702/2003 ġie ppubblikat (notifika 
dwar l-emenda proposta NPA 12/2004) fil-websajt ta’ l-Aġenzija fl-
10.11.2004. 

 
4. L-Aġenzija rċeviet 29 kumment minn 9 awtoritajiet nazzjonali, 

organizzazzjonijiet professjonali u kumpaniji privati sad-data ta’ l-għeluq ta’ l-
10.02.2004. 

 
5. Il-kummenti kollha rċevuti ġew rikonoxxuti u inkorporati f’Dokument ta’ 

Risposta għal Kumment (CRD), li kien ippubblikat fil-websajt ta’ l-Aġenzija 
fis-26.04.2006. Bosta mill-kummenti wasslu għal tibdil fl-emendi proposti u 
dawn huma riflessi fis-CRD. 

 
III. Kontenut ta’ l-Opinjoni ta’ l-Aġenzija 

 
6. Matul il-konsultazzjoni inizjali ta’ l-abbozz ta’ Parti 21 u mezzi aċċettabbli ta’ 

materjal ta’ konformità u gwida għal Parti 21, ma kienx hemm biżżejjed ħin u 
riżorsi sabiex jiġu kkunsidrati l-kummenti kollha. Għalhekk ir-risposti għal xi 
wħud mill-kummenti li ġew meqjusa bħala inqas urġenti ġew differiti għal 
kunsiderazzjoni iktar tard. Minbarra dan, matul l-ewwel sena ta’ 
implimetazzjoni ta’ Parti 21 u ta’ l-AMC u l-GM tagħha, deher illi t-test kien 
fih bosta żbalji u inkonsistenzi. Din l-Opinjoni fiha proposti sabiex jiġu 
indirizzati dawn il-kwistjonijiet kollha. 

 
7. Hekk kif meħtieġ, inter alia, mid-dispożizzjoni ta’ 21.B230(b) ta’ Parti 21, l-

Aġenzija, permezz tad-Deċiżjoni Nru. 2005/05/R, speċifikat il-format tan-
numru ta’ referenza għal approvazzjonijiet ta’ organizzazzjoni li għandhom 
jinħarġu mill-Aġenzija u mill-Awtoritajiet Nazzjonali ta’ l-Avjazzjoni. Ir-
Rekwiżiti, formoli u AMC rilevanti għandhom jirriflettu din il-politika. Din l-
Opinjoni tipproponi t-tibdil meħtieġ għal Parti 21. 

 
                                                 
1 ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6. 
2 Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija rigward il-proċedura li għandha tiġi applikata mill-Aġenzija għall-
ħruġ ta’ Opinjonijiet, Speċifikazzjonijiet ta’ Ċertifikazzjonijiet u Materjal ta’ Gwida. EASA MB/7/03 
tas-27.06.2003 (proċedura għat-tfassil ta’ regoli). 
3 ĠU L 240, 7.09.2002, p. 1. 
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8. Waħda mill-proposti fl-NPA oriġinali kienet illi tinbidel l-intestatura ta’ 
Formola 15a Ċertifikat tar-Reviżjoni ta' l-Adegwità ta' l-Avjazzjoni, billi 
“membru ta’ l-Aġenzija dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni” tiġi sostitwita bi “Stat 
Membru ta’ l-Unjoni Ewropea”. Għalkemm ma kienx hemm kummenti dwar 
din il-proposta, l-Aġenzija ddeċidiet illi tirtira tali proposta. Il-ġustifikazzjoni 
oriġinali għall-proposta kienet illi t-test attwali seta’ ħoloq konfużjoni. 
Madankollu, l-Aġenzija sabet illi t-test il-ġdid jista’ wkoll joħloq konfużjoni, 
tenut kont tal-fatt illi xi Stati li mhumiex membri ta’ l-UE ingħaqdu ma’ l-
EASA u jużaw huma wkoll din il-formola. Iktar minn hekk, l-istess frażi hija 
użata f’bosta Formoli oħra ta’ l-EASA. L-Aġenzija tqis għalhekk illi t-test 
attwali huwa aċċettabbli sakemm jiġi introdott test ġdid konsistenti għall-
formoli kollha ta’ l-EASA. 

 
 
 

 Cologne, 7 ta’ Novembru 2006 
 
 P. GOUDOU 
 Direttur Eżekuttiv 


