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KUMMISSJONI EWROPEA

Brussell,
Ċ

Abbozz
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI Nru .../...
tal-[…]
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza
tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE)
Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE
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Abbozz
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI Nru .../...
tal-[…]
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza
tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE)
Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE
Implimentazzjoni tas-CAEP/8

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija
Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, irRegolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b’mod partikolari lArtikolu 6(2) tiegħu,
Billi:

MT

(1)

L-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/008 tal-Parlament Ewropew u talKunsill jeħtieġ li l-prodotti, il-komponenti u l-apparat jikkonformaw mar-rekwiżiti talprotezzjoni ambjentali tal-Anness 16 għall-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili
Internazzjonali (minn hawn ’il quddiem ‘Konvenzjoni ta’ Chicago’) kif ippubblikata
fl-20 ta’ Novembru 2008 għall-Volumi I u II, bl-eċċezzjoni tal-Appendiċi tagħha.

(2)

Il-Konvenzjoni ta’ Chicago u l-Annessi tagħha ġew emendati minn żmien l-adozzjoni
tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(3)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandu jiġi emendat kif xieraq.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-opinjoni maħruġa millAġenzija skont l-Artikoli 17(2)(b) u 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilita blArtikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(1)

ĠU L 79, 13.3.2008, p. 1.
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ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:
Artikolu 1

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 216/2008 huwa emendat kif ġej:
1.

Il-paragrafu 1 tal-Artikolu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘Il-prodotti, il-komponenti u l-apparat għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti talprotezzjoni ambjentali li jinsabu fl-Emenda 10 tal-Volum I u fl-Emenda 7 tal-Volum II
tal-Anness 16 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago kif applikabbli fis-17 ta’ Novembru 2011,
bl-eċċezzjoni tal-Appendiċi tal-Anness 16.’
Artikolu 2
1.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.

Rekwiżiti ta’ qtugħ tal-produzzjoni tal-emissjonijiet.
(a)

Permezz ta’ deroga mill-paragrafu (1), l-Istati Membri jistgħu jagħtu
eżenzjonijiet għal perjodu indefinit lir-rekwiżit ta’ qtugħ tal-produzzjoni talemissjonijiet tal-paragrafu (d) tal-Volum II, Parti II, Kapitolu 2, paragrafu 2.3.2
tal-Anness 16 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago, sal-31 ta’ Diċembru 2016.

(b)

Dawn l-eżenzjonijiet għandhom jingħataw mill-Awtorità Kompetenti
responsabbli lill-organizzazzjonijiet li jitolbu l-eżenzjoni, b’konsultazzjoni
mal-Aġenzija.
L-eżenzjonijiet jistgħu jingħataw biss meta l-impatt ekonomiku fuq lorganizzazzjoni li tkun qed tipproduċi l-magni jkun akbar mill-interessi talprotezzjoni ambjentali filwaqt li fil-każ ta’ magni ġodda li għandhom jiġu
installati fuq inġenji tal-ajru ġodda, dawn m’għandhomx jingħataw aktar minn
75 magna għal kull tip ta’ magna.

(c)

Meta tikkunsidra talba għall-eżenzjoni, l-Awtorità Kompetenti għandha tqis:
(i) il-ġustifikazzjoni pprovduta mill-organizzazzjoni, inklużi, iżda mhux biss,
kunsiderazzjonijiet li jirrigwardaw kwistjonijiet tekniċi, impatti ekonomiċi
negattivi, impatti ta’ ċirkustanzi mhux previsti u kwistjonijiet ta’
ugwaljanza;
(ii) l-użu maħsub tal-magni affettwati, jiġifieri jekk dawn humiex magni ta’
riżerva jew magni ġodda (li għandhom jiġu installati fuq inġenji tal-ajru
ġodda);
(iii) in-numru ta’ magni ġodda affettwati;
(iv)
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in-numru ta’ eżenzjonijiet mogħtija għal dik it-tip ta’ magna partikolari.
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(d)

Meta tagħti l-eżenzjoni, l-Awtorità Kompetenti għandha mill-inqas tispeċifika:
(i)

in-numru taċ-ċertifikat tat-tip tal-magna;

(ii)

in-numru massimu ta’ magni inkluż fl-eżenzjoni;

(iii) l-użu maħsub tal-magni affettwati u l-limitu ta’ żmien għall-produzzjoni
tagħhom;
(e)

L-organizzazzjonijiet li jipproduċu magni taħt eżenzjoni mogħtija b’konformità
ma’ dan l-Artikolu għandhom:
(i)

jiżguraw li l-pjanċi ta’ identifikazzjoni fuq il-magni affettwati jkunu
mmarkati ‘EŻENTATA ĠDIDA’ jew ‘EŻENTATA RIŻERVA’, kif
rilevanti;

(ii)

ikollhom proċess ta’ kontroll tal-kwalità biex jimmaniġġjaw ilproduzzjoni tal-magni affettwati u biex jżommu superviżjoni fuqha;

(iii) jipprovdu, fuq bażi regolari, lill-Awtorità Kompetenti u lillorganizzazzjoni tad-disinn, dettalji dwar il-magni eżentati li ġew prodotti,
inkluż il-mudell, in-numru tas-serje, l-użu tal-magna, u t-tip ta’ inġenju
tal-ajru li fuqu huma installati l-magni l-ġodda.
(f)

L-Awtorità Kompetenti li tat l-eżenzjoni għandha mingħajr l-ebda dewmien
żejjed, tibgħat id-dejta kollha msemmija f’(c) u (e)(iii) lill-Aġenzija. LAġenzija għandha tistabbilixxi u żżomm reġistru li jkun fih dejta bħal din u
tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

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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