
 

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'rilevanza 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 regoli komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija 
tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea 1  (minn hawn 'il 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 ta' l-20 ta' Novembru 
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-xogħol2,  
 
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' Settembru 
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 tagħhom3, għall-ħruġ ta' permessi għat-tajran, permezz ta' emendi xierqa 
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. 
 

                                                      
1  ĠU L 240, 7.9.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1701/2003 ta' l-

24 ta' Settembru 2003 (ĠU L 243, 27.9.2003, p. 5). 
2  ĠU L 315, 28.11.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2007 tat-

30 ta' Marzu 2007 (ĠU L 94, 4.4.2007, p. 18).  
3  ĠU L 243, 27.9.2003, pġ. 6. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 706/2006 tat-8 

ta' Mejju 2006 (ĠU L 122, 9.5.2006, p. 16).  
4  [Opinjoni 04/2007] 
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(3) Il-miżuri stabiliti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni 5  tal-Kumitat ta' l-
Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni mwaqqaf bl-Artikolu 54(3) tar-
Regolament Bażiku. 

 
(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2024/2003 għandu jiġi emendat skond dan, 
 
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT: 
 

Artikolu 1 
 
L-Anness I (Parti-M) għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2024/2003 huwa b'hekk 
emendat kif ġej: 
 
1) Subparagrafu (a) tal-paragrafu M.A.707 jinbidel b'dan li ġej: 
"(a)  Biex ikun jista' jwettaq ir-reviżjonijiet ta' l-ajrunavigabilità u, jekk ikun il-każ, joħroġ 
permessi għat-tajran, organizzazzjoni ta' ġestjoni għall-ajrunavigabilità kontinwa approvata 
għandu jkollha personal xieraq u awtorizzat li joħroġ ċertifikati ta' reviżjoni ta' l-
ajrunavigabilità jew ir-rakkomandazzjonijiet relatati, kif speċifikat fil-M.A., Subparti I, u, 
jekk ikun il-każ, joħroġ permess għat-tajran konformement mal-Parti 21.A.711(d). Barra mir-
rekwiżiti deskritti f'M.A.706, dan il-personal għandhu jikseb:  
1.  mill-inqas ħames snin esperjenza fis-settur ta' l-ajrunavigabilità; 
2.  liċenzja xierqa prevista mill-Parti 66 jew diploma ajrunawtiku jew kwalifika ekwivalenti; 
3.  taħriġ formali fis-settur tal-manutenzjoni ajrunawtika, u; 
4.  pożizzjoni b'responsabilità adegwata fi ħdan l-organizzazzjoni approvata." 
 
2) Subparagrafu (b) tal-paragrafu M.A.711 jinbidel b'dan li ġej: 
(b) Organizzazzjonijiet ta' ġestjoni għall-ajrunavigabilità kontinwa approvata tista' b'mod 
addizzjonali tkun approvata biex: 
1. toħroġ ċertifikat ta' reviżjoni ta' l-ajrunavigabilità, jew; 
2. tagħmel rakkomandazzjoni għar-reviżjoni ta' l-ajrunavigabilità lil Stat Membru tar-

Reġistru, jew; 
3. toħroġ permess għat-tajran skond il-Parti 21A.711(d) inkluża l-approvazzjoni tal-

kundizzjonijiet tat-tajran skond il-Parti 21A.710(b), skond il-proċeduri miftiehma ma' l-
awtorità kompetenti tagħha, meta l-organizzazzjoni ta' ġestjoni għall-ajrunavigabilità 
kontinwa tkun qed tiċċertifika l-konformità mal-kundizzjonijiet tad-disinn approvati għat-
tajran u meta għal inġenju ta' l-ajru partikolari l-organizzazzjoni tkun approvata biex 
toħroġ iċ-ċertifikat ta' reviżjoni ta' l-ajrunavigabilità. 

3) L-Appendiċi VI, Formola 14 ta' l-EASA, hija emendata billi tiddaħħal kolonna ġdida 
bit-titolu "Ħruġ tal-permessi għat-tajran awtorizzat" fit-tabella f'paġna 1 fuq il-lemin tal-
kolonna bit-titolu "Reviżjoni awtorizzata tal-kapaċità kontinwata għat-tajran (tas-saħħa 
sostenuta għall-ivvjġġar bl-ajru)" [Reviżjoni ta' l-ajrunavigabilità awtorizzata] kif ġej: 

                                                      
5  [Trid tinħareġ.] 
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Tip ta'  
inġenju ta'   

l-ajru 

Referenza          
tal-programm ta' 

manutenzjoni 
approvat 

Reviżjoni 
awtorizzata tal-

kapaċità 
kontinwata għat-
tajran (tas-saħħa 
sostenuta għall-
ivvjġġar bl-ajru) 
[Reviżjoni ta' l-
ajrunavigabilità 

awtorizzata]  

Ħruġ tal-
permessi għat-

tajran 
awtorizzat  

 

Organizzazzjoni(jiet) 
li jaħdmu skond     

is-sistema ta' kwalità 
 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

, kif irriveduta Iva Iva 

 

, kif irriveduta Iva Iva 

 

 
Artikolu 2 

Dħul fis-seħħ  
 
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. 
 
Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati 
Membri kollha. 

Magħmul fi Brussell, 

 Għall-Kummissjoni  
  
 Membru tal-Kummissjoni  
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