
 

Proposta għal 
 

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru .../.. 
 

ta’ […] 
 

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2042/2003, dwar l-kapaċità 
kontinwata li jintużaw fl-ajru ta’ inġenji ta’ l-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir 

ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involut f’dan ix-
xogħol 

 
 

(Test b’relevanza għaż-ŻEE) 
 
 

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ, 
 
Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, 
 
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-15 ta’ Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni1 ( hawn aktar ‘l quddiem imsejjaħ “ir-
Regolament Bażiku”), u b’mod partikolari l-Artikoli 5 u 6 tiegħu 
 
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2042/2003, dwar l-kapaċità 
kontinwata li jintużaw fl-ajru ta’ inġenji ta’ l-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u 
dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involut f’dan ix-xogħol 2
 
Billi : 
 
(1) Huwa neċessarju li tiġi sostnuta l-adozzjoni ta’ rekwiżiti u proċeduri amministrattivi 

ġodda fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 ta’ l-24 ta’ Settembu 
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 (3), għall-ħruġ ta’ permessi għat-tajran, pemezz ta’ emendi 
approprijati għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003. 

 
(2) Il-miżuri pprovduti minn dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-opinjoni maħruġa 

mill-Aġenzija4 skond l-Artikoli 12(2)(b) u 14(1) tar-Regolament Bażiku. 
 
(3) Il-miżuri stabbiliti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni5 tal-Kumitat ta’ l-

Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni mwaqqaf permezz ta’ l-Artikolu 
54(3) tar-Regolament Bażiku. 

                                                           
1 ĠU L 240, 7.9.2002, p.1 
2 ĠU L 315, 28.11.2003, p. 1). Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
707/2006 tat-8 ta' Mejju 2006 (ĠU L 122, 9.5.2006, p. 17). 
3  OJ L 243, 27.9.2003, p. 6. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 706/2006 of 8 

May 2006 (OJ L 122. 9.5.2006, p. 16). 
4 Opinjoni 02/2007  
5 [għad trid tiġi maħruġa] 
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(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2042/2003 għandu jiġi emendat skond dan. 
 
 
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT: 
 
 

Artikolu 1 
 

 
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 2042/2003 huwa hawnhekk emendat billi l-paragrafu 3 
ta’ l-Artikolu 3 ġie mibdul b’dan li ġej: 

3. B’deroga mill-paragrafu 1, il-kapaċità kontinwata għat-tajran minn inġenji ta’ l-ajru 
li għandhom permess sabiex itiru, iridu , mingħajr preġudizzju għal-liġi Komunitarja, 
jkunu assigurati fuq il-bażi ta’ l-arranġamenti speċifiċi fil-qasam tal-kapaċità 
kontinwata għat-tajran hekk kif jinsab definit fil-permess għat-tajran maħruġ skond l-
Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 ta’ l-24 ta’ Settembru 
2003, li 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 (Parti-21). 

 
Artikolu 2 

 
Anness I (Parti-M) għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 2042/2003 huwa hawnhekk 
emendat kif ġej: 
 

1. Minflok l-ewwel sentenza tas-sottoparagrafu (a) tal-paragrafu M.A.707 jitpoġġa dan 
li ġej: 

Sabiex tkun approvata biex twettaq reviżjonijiet li jippruvaw il-kapaċità 
kontinwata għat-tajran jew sabiex toħroġ permessi għat-tajran, organizzazzjoni 
ta’ ġestjoni fil-qasam tal-kapaċità kontinwata għat-tajran li tkun ġiet approvata 
irid ikollha personal approprijat għal din ir-reviżjoni tal-kapaċità kontinwata 
għat-tajran sabiex joħorġu ċ-ċertifikati ta’ reviżjoni M.A. Sottoparti I għall-
kapaċità kontinwata għat-tajran jew rakkomandazzjonijiet jew sabiex joħorġu 
permess għat-tajran skond il-Parti 21A. 711(d) 
  

2. Minflok is-sottoparagrafu (b) tal-paragrafu M.A.711 jitpoġġa dan li ġej: 
(b) Organizzazzjoni ta’ ġestjoni fil-qasam tal-kapaċità kontinwata għat-tajran li tkun 

ġiet approvata, tista’ wkoll tiġi approvata sabiex : 
1. toħroġ ċertifikat ta’ reviżjoni tal-kapaċità għat-tajran, jew; 
2. tagħmel rakkomandazzjoni għar-reviżjoni tal-kapaċità għat-tajran lil Stat 
Membru fejn ikun sar ir-Reġistru, jew  
3. toħroġ permess għat-tajran skond il-Parti 21A.711(d) li jkun jinkludi 
approvazzjoni tal-kondizzjonijiet tat-titjira skond Parti 21A.710(a)(3), taħt 
proċeduri mifthiema ma’ l-awtorità tal-manutenzjoni kompetenti, u meta l-
organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-kapaċità kontinwata għat-tajran innifisha tkun 
qed tikkontrolla taħt l-approvazzjoni tagħha l-konfigurazzjoni ta’ l-inġenju ta’ l-
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ajru u tkun qed tattesta l-konformità mal-kundizzjonijiet tad-diżinn approvati 
għat-titjira. 

3. L-Appendiċi VI, EASA Formola 14, hija emendata billi ġiet impoġġija kolonna ġdida 
bit-titolu “Ħruġ tal-Permess għat-Tajran approvat” fit-tabella fuq paġna 1 fuq il-lemin 
tal-kolonna bit-titolu “Reviżjoni awtorizzata tal-kapaċità kontinwata għat-tajran (tas-
saħħa sostenuta għall-ivvjġġar bl-ajru)”  

 
 
 

Artikolu 3 
Dħul fis-seħħ 

 
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-28 ta’ Marzu 2007. 
 
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati 
Membri kollha. 
 
 
 
 
 
 
 Magħmul fi Brussell,  
 
 
 
 
 
 
 Għall-Kummissjoni 
 Membru tal-Kummissjoni 
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