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OPINJONI NRU 05/2008 
 

TAL-AĠENZIJA EWROPEA DWAR IS-SIGURTÀ FL-AVJAZZJONI 
 

tad-29 ta’ Settembru 2008 
 
 

għal Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta’ Novembru 2003 dwar il-kapaċità 
kontinwata li jintużaw fl-ajru [ajrunavigabbiltà] ta' inġenji tal-ajru u prodotti, 

partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u 
persunal involut f'dan ix-xogħol  

 
 

“Limitu taż-żmien għall-wiri tal-konformità ma’ rekwiżiti ta’ għarfien u esperjenza”  
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I. Ġenerali 

1. Din l-opinjoni għandha l-għan li tissuġġerixxi lill-Kummissjoni biex temenda r-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/20031. L-ambitu ta’ din l-attività ta’ regolamentazzjoni 
huwa spjegat fit-Termini ta’ Referenza (ToR) 66.004 u deskritt f’aktar dettall hawn taħt.  

2. L-opinjoni ġiet adottata, wara l-proċedura speċifikata mill-Bord Amministrattiv tal-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni (l-Aġenzija) 2 , f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 3  (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ ir-Regolament Bażiku). 

II. Konsultazzjoni 

3. L-Avviż tal-Emenda Proposta (NPA) 2007-02 4  li kien fih abbozz ta’ opinjoni għal 
Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 2042/2003 
ġie ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija fl-20 ta’ Marzu 2007. 

4. Sad-data tal-għeluq tal-21 ta’ Ġunju 2007, l-Aġenzija rċeviet 196 kumment mingħand 55 
awtorità nazzjonali, organizzazzjoni professjonali u kumpaniji privati. 

5. Il-kummenti kollha li waslu ġew ikkonfermati u inkorporati f’Dokument ta’ Rispons għall-
Kummenti (CRD) 2007-02, li kien ippubblikat fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija fl-1 ta’ 
April 20085. Dan is-CRD jinkludi lista tal-persuni u/jew l-organizzazzjonijiet kollha li taw 
il-kummenti u t-tweġibiet lill-Aġenzija. 

6. Żewġ organizzazzjonijiet militari u operatur li jaħdem fit-trasport kummerċjali bl-ajru 
bagħtu tweġibiet lis-CRD. It-tweġibiet mill-organizzazzjonijiet militari huma simili għal 
xulxin u juru li l-mekkaniżmu deskritt hawn taħt ma nftiehemx: tabilħaqq, din l-emenda 
ipproponiet speċifikament mod kif il-persunal tal-manutenzjoni militari aktar tard 
jingħaqad mas-suq ċivili mingħajr ma jitlef il-validità tal-wiri tal-għarfien bażiku inizjali 
tiegħu li seta’ twettaq meta kien qed jaħdmu għall-Militar. Madankollu, tista’ tkun 
meħtieġa evalwazzjoni tal-krediti tal-eżamijiet. Ir-reazzjoni mill-operatur ċivili hija rifjut 
sħiħ tal-proposta kollha u din mhux qed titqies minħabba l-fatt li l-kumment huwa uniku 
u ma jqisx il-benefiċċju tas-sigurtà ġenerali. 

III. Kontenut tal-Opinjoni tal-Aġenzija 

7. Fl-20 ta’ Novembru 2003, il-Kummissjoni Ewropea adottat ir-Regolament (KE) Nru 
2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru [ajrunavigabbiltà] ta' inġenji 
tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' 
organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol. Id-dispożizzjonijiet tal-Anness III 
(Parti-66) tiegħu jagħtu sistema ta’ ħruġ tal-liċenzji għaċ-ċertifikazzjoni tal-persunal. 

8. Il-ħruġ ta’ kwalunkwe liċenzja tal-manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru huwa bbażat fuq 
rekwiżiti ta’ għarfien bażiku u esperjenza. 

 
1  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta’ Novembru 2003 dwar il-kapaċità 

kontinwata li jintużaw fl-ajru [ajrunavigabbiltà] ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir 
ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (ĠU L 315, 
tat-28.11.2003, pġ. 1). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 376/2007 (ĠU L 94, tal-4.4.2007, pġ. 18). 

2  Deċiżjoni tal-Bord Amministrattiv dwar il-proċedura li għandha tkun applikata mill-Aġenzija għall-ħruġ 
tal-Opinjonijiet, Speċifikazzjonijiet ta’ Ċertifikazzjoni u Materjali ta’ Gwida (Proċedura ta’ 
Regolamentazzjoni). EASA MB 08-2007, tat-13.06.2007. 

3  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli 
komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta' l-Avjazzjoni, u 
li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 
2004/36/KE (ĠU L 79, tad-19.03.2008, pġ. 1). 

4  Ara l-Arkivji tar-Regolamentazzjoni fuq http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php. 
5  Ara l-Arkivji tar-Regolamentazzjoni fuq http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php. 

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php
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 Barra minn hekk, il-klassifikazzjoni tat-tip tista’ tkun awtorizzata fuq il-liċenzja meta d-
detentur jissodisfa l-elementi tejoretiċi u prattiċi tat-taħriġ tat-tip meħtieġa.  

9. L-Awtoritajiet Ewropej tal-Avjazzjoni Ċivili Nazzjonali (NAAs) kienu tal-opinjoni li l-
perjodu li matulu trid tintwera l-konformità mar-rekwiżiti tal-għarfien u l-esperjenza u 
applikazzjoni sottomessa għall-approvazzjoni ta’ liċenzja jew kwalifika tat-tip għandhom 
ikunu limitati kemm għal-liċenzja bażika kif ukoll għall-kwalifika tat-tip. Dan jiggarantixxi 
li l-esperjenza tkun riċenti u li s-suġġetti koperti mill-wirja tal-għarfien ma jkunx għadda 
żmienhom. Tali limitazzjoni kienet teżisti fil-passat f’xi sistemi nazzjonali u tgħin biex 
jinżamm livell għoli ta’ għarfien u sigurtà.  

10. Il-kompitu, li tkun żviluppata opinjoni biex tinbidel il-Parti-66 u/jew deċiżjoni biex tinbidel 
l-AMC/GM relatata magħha, ingħata lil grupp inkarigat mill-abbozzar, li wettaq analiżi kif 
deskritt hawn taħt. Il-grupp kien magħmul kemm minn membri tal-industrija kif ukoll 
mill-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Avjazzjoni. Dan il-kompitu ta’ regolamentazzjoni issejjaħ 
66.004 (“Limitu taż-żmien għall-wiri tal-konformità ma’ rekwiżiti ta’ għarfien u 
esperjenza”). 

11. Meta kien qed janalizza l-kwistjoni, il-grupp sab li: 

• Fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ għarfien bażiku, l-Appendiċi II tal-Parti-66 attwali 
jistqarr li l-moduli kollha li jiffurmaw kategorija sħiħa jew subkategorija tal-liċenzja 
tal-manutenzjoni ta’ inġenju tal-ajru tal-Parti-66 iridu jinkisbu f’perjodu ta’ ħames 
snin minn meta jinkiseb l-ewwel modulu (barra fil-każ ta’ moduli komuni f’aktar 
minn kategorija jew subkategorija waħda tal-liċenzja tal-manutenzjoni ta’ inġenju 
tal-ajru tal-Parti-66 li jkunu diġà nkisbu). Madankollu, m’hemmx limitu rigward l-
għadd ta’ tentattivi jew il-perjodi ta’ stennija bejn it-tentattivi għal kull modulu 
speċifiku. 

• Barra minn hekk, fir-regolamenti attwali m’hemmx limitu relatat għall-ammont ta’ 
żmien disponibbli biex wieħed japplika għal liċenzja meta l-għarfien bażiku jkun 
intwera. Per eżempju, huwa possibbli li wieħed japplika għal liċenzja 25 sena wara li 
jkun wera l-għarfien bażiku. 

• Fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ esperjenza bażika, u skont is-66.A.30 attwali, fl-aktar 
każ limitattiv, l-applikant għal liċenzja tal-manutenzjoni ta’ inġenju tal-ajru jrid ikun 
kiseb ħames snin ta’ esperjenza prattika fuq il-manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru 
operattivi jekk l-applikant ma jkollux taħriġ tekniku preċedenti rilevanti. Madankollu, 
m’hemmx limitu fir-rigward tal-ammont ta’ żmien disponibbli biex wieħed japplika 
għal liċenzja meta l-esperjenza meħtieġa tkun inkisbet. Per eżempju, huwa possibbli 
li wieħed japplika għal liċenzja 25 sena wara li jkun lesta b’mod sħiħ l-esperjenza 
meħtieġa (għajr il-minimu ta’ esperjenza reċenti meħtieġa attwalment). 

• Fir-rigward tat-taħriġ tat-tip, attwalment, m’hemmx limitu ta’ żmien stabbilit għal: 

• It-tlestija b’mod sħiħ tat-taħriġ tat-tip; 

• Applikazzjoni għal liċenzja meta jkun tlesta t-taħriġ tat-tip.  

• Il-konsistenza tar-rekwiżit attwali mhijiex żgurata għax l-aspetti li ġejjin mhumiex 
definiti: 

• Liema tip ta’ dokumenti jridu jingħataw flimkien mal-applikazzjoni; 

• Meta d-dokumentazzjoni li tappoġġja l-applikazzjoni trid tintbagħat lin-NAA 
għall-ħruġ tal-Liċenzja tal-Manutenzjoni ta’ Inġenju tal-Ajru; 

• Jekk ir-rekwiżiti tal-għarfien u l-esperjenza kemm għal-liċenzja bażika kif ukoll 
għall-klassifikazzjoni tat-tip iridux jiġu sodisfatti qabel l-applikazzjoni tkun tista’ 
tintbagħat lin-NAA.  

• Barra minn hekk, m’hemmx speċifikat fi ħdan liema skeda jrid ikun fornut pakkett 
sħiħ ta’ moduli mal-applikazzjoni. 



 Opinjoni 05/2008 29 ta’ Settembru 2008 

 

 Paġna 4 minn 8 
 

 

12. Fuq il-bażi tal-analiżi deskritta fuq, l-elementi li ġejjin huma proposti biex jiddaħħlu fil-
Parti-66 u fil-Parti 147: 

13. GĦARFIEN BAŻIKU U ESPERJENZA: Il-kunċett ġenerali 

• Ġie stabbilit perjodu ta’ “għaxar snin” qabel l-applikazzjoni għal liċenzja ta’ 
manutenzjoni ta’ inġenju tal-ajru biex wieħed jikseb il-moduli kollha tal-għarfien 
bażiku u biex jikseb b’mod sħiħ l-esperjenza meħtieġa. 

 L-objettiv huwa li jkun żgurat li l-esperjenza tkun riċenti u li s-sillabu tal-għarfien 
bażiku miksub ma jkunx skadut sewwa minħabba l-introduzzjoni ta’ teknoloġija 
ġdida. Kwalunkwe bidla fit-teknoloġija li tkun seħħet fil-perjodu ta’ 10 snin se tkun 
ikkompensata mill-esperjenza riċenti, li taġixxi bħala xibka tas-sigurtà. 

 Il-perjodu ta’ “għaxar snin” finalment intgħażel biex ikopri “il-każ tal-agħar 
possibilità” tar-regola attwali, jiġifieri, li persuna (ġeneralment wieħed li jibda 
waħdu) jieħu ħames snin biex jikseb il-moduli bażiċi kollha (il-massimu permess 
attwalment) u wara jkun jeħtieġ li jkopri massimu ta’ ħames snin ta’ esperjenza.  

 Dawk il-persuni li jattendu kors approvat ta’ taħriġ bażiku probabbilment se jieħdu 
bejn sentejn u erba’ snin (erba’ snin b’mod partikolari għal xi pajjiżi Nordiċi jew għal 
xi organizzazzjonijiet militari li ddeċidew li jimplimentaw it-taħriġ tal-Parti-147 bħala 
parti mir-rekwiżiti tagħhom). Madankollu, f’dan il-każ, l-esperjenza meħtieġa hija  
ta’ sentejn biss, u għaxar snin għandhom ikunu biżżejjed biex jitlesta l-proċess kollu 
u wieħed japplika għal liċenzja. 

  Irid ikun spjegat li, fi stadju bikri, l-NPA ippropona seba’ snin biss għat-tlestija tal-
għarfien bażiku u tal-esperjenza bażika u għall-applikazzjoni għal liċenzja. Eżamijiet 
ta’ moduli aktar qodma minn seba’ snin ikunu jeħtieġu jerġgħu jsiru. Dan kien 
ikkunsidrat bħala restrittiv wisq minn għadd sinifikanti ta’ kummentaturi matul il-
konsultazzjoni pubblika tal-NPA, u dawn issuġġerew li l-limitu jiżdied sa għaxar snin  
waqt li jitqiesu diversi fatturi bħal: 

• Is-servizz militari; 

• Id-diffikultà li wieħed jistudja u jaħdem fl-istess żmien; 

• Xi sitwazzjonijit ta’ mard fit-tul / korriment (li f’xi każijiet iseħħu fuq il-post tax-
xogħol);  

• L-introduzzjoni ta’ perjodu ta’ stennija ta’ sena, wara tliet tentattivi konsekuttivi 
mingħajr suċċess, qabel wieħed jerġa’ jersaq għal eżami (ara hawn taħt). 

Dawn il-kummentaturi kienu mħassba wkoll rigward il-ħtieġa li jiġu rripetuti l-moduli 
skaduti kollha. Dan kien ukoll il-każ tal-organizzazzjonijiet militari, li ddeċidew li 
jimplimentaw it-taħriġ Parti-147, minħabba li b’uħud mir-rekwiżiti tagħhom kien 
ikollhom jiffaċċjaw diffikultajiet biex iżommu l-persunal tagħhom (dawk li 
m’għandhomx liċenzja Parti-66) għax dawn kien ikollhom jitilqu mill-Militar qabel 
tmiem il-perjodu ta’ għaxar snin biex jiksbu l-esperjenza meħtieġa fil-manutenzjoni 
fl-avjazzjoni ċivili. F’tali każ, dawn l-organizzazzjonijiet jikkunsidraw li ma jsegwux 
il-Parti-147 bħala parti mit-taħriġ tagħhom, u dan ma jkunx konformi mal-objettivi 
tar-Regolament Bażiku (KE) Nru 216/2008, fejn hija rrakkomandata l-promozzjoni 
tar-regoli Komunitarji. Il-proposta finali, kif deskritta aktar f’din l-opinjoni, ma 
teħtieġx ir-ripetizzjoni tal-moduli li għandhom aktar minn għaxar snin. Madankollu, 
il-krediti jridu jingħataw mill-awtorità kompetenti wara li teżamina l-bidliet li saru 
fuq is-sillabu tal-għarfien bażiku (l-Appendiċi I għall-Parti 66) matul l-għaxar snin 
preċedenti.  

Konsegwentament, tneħħiet il-validità ta’ “ħames-snin” preċedenti għat-tlestija tal-
għarfien bażiku u issa din ġiet sostitwita bil-validità ta’ “għaxar snin” biex wieħed 
jikseb kemm l-għarfien bażiku kif ukoll l-esperjenza qabel issir l-applikazzjoni AML. 
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14. GĦARFIEN BAŻIKU: l-għoti tal-krediti 

• Kif issemma’ fuq, din l-opinjoni tipproponi li ma jkunux ikkunsidrati b’mod 
awtomatiku bħala skaduti dawk il-moduli li għandhom aktar mil-limitu ta’ għaxar 
snin, biex l-awtorità kompetenti tkun tista’ tevalwa jekk is-sillabu tal-għarfien 
bażiku nbidilx matul dak il-perjodu ta’ żmien, u tagħti l-krediti adattati għal dawk il-
moduli, sottomoduli, punti li ma nbidlux. Għaldaqstant, xi moduli jew sottomoduli 
jew punti jista’ jkun li jkunu jeħtieġu li jerġgħu jsiru jekk kienu emendati fir-rigward 
tar-rekwiżiti tal-Appendiċi I tal-Parti-66 attwali.   

• L-Appendiċi II għall-Parti-66 attwali (eżami tal-għarfien bażiku) eskluda l-moduli 1, 
2, 3 u 4 minn kull limitu ta’ żmien minħabba li huma ta’ natura ġenerali u mhumiex 
mistennija li jinbidlu maż-żmien. Din id-dispożizzjoni mhijiex meħtieġa aktar, għax 
dan se jkun indirizzat mill-awtorità kompetenti meta tagħti l-krediti. Dawk il-moduli 
li ma nbidlux se jingħataw kreditu b’mod sħiħ. 

 Dan il-mekkaniżmu issa huwa deskritt f’66.A.25 (b) u 66.B.405. 

• Biex jikseb il-krediti, l-applikant irid japplika formalment għand l-awtorità 
kompetenti, li toħroġ konferma bil-miktub rigward kull kreditu mogħti. 

15. GĦARFIEN BAŻIKU: il-validità tal-krediti  

• L-evoluzzjoni tas-sillabu tal-għarfien bażiku, kif deskritt fl-Appendiċi I tal-Parti 66, 
trid ukoll titqies fir-rigward il-kwalifiki, diplomi, eċċ. meta l-awtorità kompetenti 
tistabbilixxi u taġġorna l-krediti. B’hekk hija tiżgura li l-għarfien tal-applikant jibqa’ 
aġġornat mat-teknoloġija attwali.  

 Bħala konsegwenza, il-krediti kollha (għal moduli skaduti u għal kwalunkwe 
kwalifika / diploma oħra) issa se jiskadu wara għaxar snin. Madankollu, l-applikant 
jista’ japplika mill-ġdid għall-krediti fuq il-bażi ta’ tqabbil ġdid bejn it-taħriġ oriġinali 
tiegħu u l-Appendiċi I tal-Parti-66 attwali. Il-paragrafu ġdid 66.B.410 iddaħħal 
rigward il-validità tal-krediti tal-eżamijiet. 

 Dawn il-bidliet ifissru li r-reviżjoni tar-rapporti dwar il-krediti tal-eżamijiet 
korrispondenti magħmula mill-Awtorità Kompetenti (kif meħtieġ f’66.B.405(d)) 
għandha titwettaq mhux biss meta l-istandard tal-kwalifika nazzjonali jinbidel, imma 
wkoll meta jinbidel l-Appendiċi I tal-Parti-66. Il-paragrafu 66.B.405(d) kien irrivedut 
kif jixraq biex jirrifletti aħjar dan il-proċess. 

16. IT-TAĦRIĠ TAT-TIP U L-EŻAMI TAT-TIP 

• Iddaħħal limitu ta’ żmien ta’ “tliet snin” biex ikun hemm konformità mal-elementi 
tejoretiċi u prattiċi tat-taħriġ tat-tip qabel issir l-applikazzjoni għall-annotazzjoni tal-
klassifikazzjoni tat-tip fil-liċenzja ta’ manutenzjoni. Dan se jevita li:  

• l-applikant jikseb klassifikazzjoni tat-tip ibbażata fuq, per eżempju, ċertifikat ta’ 
kors li jkun sar 25 sena qabel 

• kors jinfirex (l-elementi tejoretiċi u prattiċi tat-taħriġ tat-tip) fuq għadd indefinit 
ta’ snin. 

• Dispożizzjoni simili ddaħħlet għall-eżami tat-tip (fejn m’huwiex meħtieġ taħriġ tat-
tip). Dan il-limitu ta’ “tliet snin”: 

• jiżgura livell tajjeb ta’ sigurtà; 

• huwa konsistenti mas-sistemi nazzjonali tal-Istati Membri li kienu fis-seħħ qabel 
il-JAA u r-Regolament (KE) 2042/2003. 

• ġie stabbilit massimu ta’ 3 tentattivi, b’sena bħala perjodu ta’ stennija għat-taħriġ 
mill-ġdid/studju mill-ġdid wara t-tielet tentattiv, għall-moduli bażiċi u għall-eżami 
tat-tip (fejn taħriġ tat-tip mhuwiex meħtieġ): dan ifisser li wara li persuna teħel fl-
eżamijiet għal tliet darbiet konsekuttivi, l-applikant għandu jistenna sena qabel 
jerġa’ jersaq għall-eżami (l-Appendiċi II u l-Appendiċi III għall-Parti 66).  
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• Din ir-regola tat-“tliet tentattivi” hija konsistenti mas-sistemi nazzjonali ta’ xi Stati 
Membri li kienu fis-seħħ qabel il-JAA u r-Regolament (KE) 2042/2003. Huwa 
aċċettat b’mod ġenerali li tliet tentattivi bla suċċess konsekuttivi jitfgħu dubju fuq l-
abilità tal-persuna li qed titħarreġ li tgħaddi mill-eżamijiet u li tikseb suċċess f’dan il-
qasam. Il-perjodu ta’ stennija se jagħti żmien lill-applikant sabiex jerġa’ jistudja l-
qasam li huwa/hija jkun weħel fih u biex jikkunsidra mill-ġdid il-motivazzjoni tiegħu 
jew l-abilità tiegħu li jikseb suċċess. 

 Barra minn hekk, għal eżami tat-tip (fejn taħriġ tat-tip mhuwiex meħtieġ), kien 
stabbilit perjodu ta’ stennija ta’ 30 jum wara l-ewwel tentattiv bla suċċess u 60 jum 
wara t-tieni tentattiv bla suċċess. Il-perjodi ta’ stennija proposti jagħtu żmien 
biżżejjed lill-organizzazzjoni biex terġa’ torganizza l-eżamijiet, waqt li fl-istess ħin 
tagħti lill-kandidat żmien biżżejjed biex jirrevedi s-suġġetti li weħel fihom.   

• Barra minn hekk, l-eżaminatur m’għandux ikun involut fit-taħriġ tal-kandidat fejn 
taħriġ tat-tip mhuwiex meħtieġ. Dan ir-rekwiżit ġdid jiżgura l-indipendenza bejn l-
eżaminatur u l-ħarrieġ. 

Fil-każ ta’ diversi tentattivi, l-użu ta’ eżaminaturi li jkunu differenti minn dawk 
preżenti fi kwalunkwe eżami preċedenti huwa mħeġġeġ. 

17. APPLIKAZZJONI għal-liċenzja AML jew l-approvazzjoni tat-tip fuq l-AML 

• Meta japplika għal eżami, l-applikant għandu jikkonferma bil-miktub lill-
organizzazzjoni approvata bix-xieraq skont il-Parti-147 jew l-awtorità kompetenti, l-
għadd, id-dati u l-organizzazzjoni eżaminatriċi bi kwalunkwe tentattiv imwettaq 
matul it-12-il xahar ta’ qabel. L-organizzazzjoni approvata bix-xieraq skont il-Parti-
147 jew l-awtorità kompetenti hija responsabbli għall-kontroll tal-għadd ta’ 
tentattivi fi ħdan l-iskedi applikabbli (l-Appendiċi III għall-Parti 66, suboparagrafu 4) 

• Barra minn hekk, ir-rekwiżit (66.A.10 (b)) issa jfakkar b’mod ċar li l-applikant huwa 
responsabbli għall-wiri li huwa/hija huwa konformi mar-rekwiżiti tal-għarfien u l-
esperjenza applikabbli kollha kemm għal-liċenzja bażika kif ukoll għall-
klassifikazzjoni tat-tip qabel ma l-applikazzjoni tkun tista’ tinbagħat lin-NAA u biex 
jipprovdi d-dokumenti ta’ appoġġ applikabbli kollha mal-applikazzjoni.  

18. IŻ-ŻAMMA TAR-REKORDS 

• Ittawlu r-rekwiżiti ta’ żamma tar-rekords rilevanti biex jaqblu mal-limiti ta’ żmien 
ġodda, kemm għall-Parti 66 kif ukoll għall-Parti 147. 

19. ELEMENTI OĦRA 

• Dawn il-limitazzjonijiet ġodda huma simili għall-mekkaniżmu eżistenti kif propost 
mill-JAR-FCL 1(§1.490 “standards ta’ suċċess fl-eżamijiet” u §1.495 “perjodu ta’ 
aċċettazzjoni”):  

• l-applikant għandu 18-il xahar biex ilesti l-eżami tal-għarfien tejoretiku meħtieġ 

• meta wieħed jgħaddi b’suċċess minn eżami fl-għarfien tejoretiku dan jibqa’ 
validu għal perjodu li jvarja minn 36 xahar għal 7 snin, skont il-liċenzja mixtieqa 
(CPL jew ATPL) biex wieħed jikseb l-experjenza ta’ sigħat ta’ titjir;  

• applikant għandu jidħol mill-ġdid għall-eżami kollu jekk ikun weħel f’erba’ 
tentattivi f’xi karta tal-eżami waħdanija jew ikun weħel mill-karti kollha f’sitt 
sessjonijiet. 

• Bħala appoġġ għall-bidliet deskritti fuq: 

• iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-taħriġ baziku (il-Parti 147) huwa mibdul biex 
jispeċifika d-data ta’ meta jkun sar l-eżami u li għalih ikun inkiseb riżultat 
pożittiv (għal kull modulu) 

• iċ-ċertifikat ta’ rikonoxximent tat-taħriġ tat-tip (il-Parti 147) huwa mibdul biex 
jispeċifika d-data ta’ meta jkun sar l-eżami u li għalih ikun inkiseb riżultat 
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pożittiv minħabba li d-data tal-bidu/tmiem tat-taħriġ tat-tip issa trid tkun trid 
tiġi reġistrata. 

20. DISPOŻIZZJONIJIET KONTRA R-RETROATTIVITÀ (Drittijiet ta’ eżenzjoni ta’ dawk diġà 
involuti fl-attività). 

F’sens ta’ ġustizzja, din l-opinjoni tintroduċi dispożizzjonijiet għall-applikanti li diġà jkunu 
għaddew minn eżamijiet fl-għarfien bażiku (għal modulu wieħed jew diversi moduli) jew 
eżamijiet tat-taħriġ tat-tip jew li diġà kisbu esperjenza jew kellhom krediti ta’ eżamijiet 
qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament propost: 

• Eżamijiet fl-għarfien bażiku u krediti ta’ eżamijiet miksuba/mogħtija qabel id-dħul 
fis-seħħ ta’ din l-Opinjoni jistgħu jintużaw għal applikazzjoni għal liċenzja sa 10 snin 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din l-Opinjoni (paragrafu ġdid 66.A.25 (c)); 

• L-esperjenza miksuba qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din l-Opinjoni tista’ tintuża 
għal applikazzjoni għal liċenzja sa 10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din l-
Opinjoni (paragrafu ġdid 66.A.30 (g)); 

• Elementi tejoretiċi u prattiċi tat-taħriġ tat-tip li tlestew qabel id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din l-Opinjoni jistgħu jintużaw għal applikazzjoni għal liċenzja sa 3 snin 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din l-Opinjoni (paragrafu ġdid 66.A.45 (i)). 

IV. Evalwazzjoni tal-Impatt Regolatorju 

21. Kif ġie spjegat fid-dettall fl-Evalwazzjoni tal-Impatt Regolatorju (RIA) li hemm fl-NPA 
2007-02, l-għażliet li ġejjin kienu inizjalment ikkunsidrati qabel inħareġ l-NPA: 

Għażla 1 – Tagħmel Xejn 

Kompli bir-rekwiżiti attwali, li jinkludu: 

• Ħames snin biex jinkisbu l-eżamijiet tal-moduli bażiċi kollha. 

• L-ebda limitu ta’ żmien biex jitlesta t-taħriġ tat-tip. 

• Applikazzjoni għal liċenzja jew approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-tip tista’ 
tintbagħat irrispettivamnet  minn kemm ilu: 

• li tlestew il-moduli bażiċi 

• li nkisbet l-esperjenza bażika (barra s-sena ta’ esperjenza riċenti) 

• li tlesta t-taħriġ tat-tip jew l-eżami tat-tip 

Għażla 2 – Imponi limiti taż-żmien għal moduli bażiċi u taħriġ tat-tip biex tinkiseb liċenzja 
bażika jew klassifikazzjoni tat-tip  

Għażla 3 – Elimina l-limiti taż-żmien attwali kollha 

Din l-għażla se telimina l-limitu attwali ta’ “ħames snin” għat-tlestija tal-eżamijiet tal-
moduli bażiċi kollha. 

22. L-Għażla 3 twarrbet għax tista’ tbaxxi l-livell tas-sigurtà minħabba l-possibilità li jitlesta l-
eżami bażiku fuq perjodu mingħajr limitu u fuq għadd mingħajr limitu ta’ tentattivi. F’xi 
waqt il-persuna tista’ tgħaddi mill-eżami, mingħajr ma tiggarantixxi l-livell ta’ għarfien 
adattat rigward is-suġġett kollu. Dan l-effett negattiv ma jistax ikun ikkumpensat mill-
benefiċċju ekonomiku għal dawk il-ftit persuni (u l-organizzazzjonijiet tagħhom) li 
jirrikjedu perjodu twil ħafna biex jgħaddu mill-eżamijiet. 

23.  L-Għażla 2, fiż-żmien meta nħareġ l-NPA, ipproponiet il-bidliet li ġejjin: 

• L-eżamijiet tal-moduli bażiċi kollha (barra 1, 2, 3 u 4) u l-esperjenza meħtieġa 
kollha għandhom jitlestew fis-seba’ snin ta’ qabel l-applikazzjoni għal-liċenzja. 

• Moduli eqdem minn seba’ snin (barra 1, 2, 3 u 4) ikunu jridu jsiru mill-ġdid. 
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• Krediti ta’ eżamijiet jistgħu jingħataw biss għal kwalifiki tekniċi miksuba fis-seba’ 
snin qabel l-applikazzjoni għal liċenzja. 

• It-taħriġ tat-tip u l-eżami tat-tip iridu jkunu nbdew u tlestew fit-tliet snin ta’ qabel l-
applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip fil-liċenzja. 

• Il-perjodi ta’ stennija kienu stabbiliti għal wara li wieħed jeħel mill-eżamijiet bażiċi u 
tat-tip. 

• Il-preżenza ta’ żewġ eżaminaturi kienet meħtieġa matul l-eżami tat-tip. 

Din l-Għażla 2 intgħażlet minflok l-Għażla 1 (tagħmel xejn) minħabba t-titjib fis-sigurtà 
assoċjat magħha. L-esperjenza trid tkun riċenti u l-għarfien bażiku u tat-tip relatat irid 
ikun raġonevolment aġġornat. 

24. Madankollu, matul il-fażi ta’ konsultazzjoni esterna tal-NPA, waslu bosta kummenti li 
enfasizzaw li: 

• Il-limitu ta’ seba’ snin biex jitlesta l-għarfien bażiku u l-esperjenza bażika kien strett 
wisq meta wieħed iqis diversi fatturi bħas-servizz militari, id-diffikultà biex wieħed 
jistudja u jaħdem fl-istess żmien, il-mard fuq medda twila ta’ żmien jew korrimenti, 
eċċ. 

• Ir-rekwiżit biex jerġgħu jsiru l-moduli kollha li huma eqdem mil-limitu ta’ seba’ snin 
timponi piż serju, speċjalment fuq l-Organizzazzjonijiet Militari. Minħabba f’hekk, 
dawn l-organizzazzjonijiet ikollhom jieqfu milli jikkwalifikaw il-persunal tagħhom 
skont il-Parti-147, u jnaqqsu l-forza tax-xogħol disponibbli għall-organizzazzjonijiet 
ċivili. 

25. Biex ikunu imminimizzati dawn l-impatti kollha, waqt li jitjieb il-livell tas-sigurtà, it-test 
finali propost f’din l-opinjoni jintroduċi l-bidliet li ġejjin fir-rigward tat-test tal-NPA: 

• Il-limitu taż-żmien biex wieħed jgħaddi mill-eżamijiet bażiċi kollha, jikseb l-
esperjenza meħtieġa u japplika għal liċenzja ġie estiż għal għaxar snin. Dan huwa 
applikabbli wkoll għall-krediti mogħtija għal kwalifiki tekniċi oħra. 

• Dawk il-moduli jew krediti għal kwalifiki tekniċi oħra li huma eqdem mil-limitu ta’ 
għaxar snin ma jitqiesux bħala skaduti awtomatikament, imma hemm il-possibilità li 
wieħed jikseb krediti għal għaxar snin oħra. L-awtorità kompetenti trid tqabbel is-
sillabu oriġinali tal-kwalifika ma’ dak attwali (il-Parti-66, l-Appendiċi I) biex ikunu 
identifikati d-differenzi, jekk ikun hemm. 

• Twessgħu il-perjodi ta’ stennija wara li wieħed ikun weħel f’eżamijiet bażiċi jew tat-
tip. 

• Eżaminatur wieħed biss huwa meħtieġ li jkun preżenti matul l-eżami tat-tip. 
 

 
 
Cologne, 29 ta’ Settembru 2008 
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