
 

Proposta għal 
 

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

ta’ […] 
 

li  tadatta l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam ta' l-avjazzjoni civili u li 
jistabbilixxi Agenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni (‘Aġenzija tas-

Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea’) 
 

(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 
jistabilixxi Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni1

  (“Regolament Bażiku”), 
kif adottat mill-Kummissjoni Ewropea (KE) Nru 1701/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabilixxi 
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni2 u b’mod partikolari Artikolu 6(2) 
tiegħu, 

Billi: 
(1) Artikolu 6(1) tar-Regolament Bażiku jeħtieġ li l-prodotti, partijiet u tagħmir 

għandhom jikkonformaw mal-ħtiġiet ta’ protezzjoni ambjentali li jinsabu fl-
Anness 16 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali ffirmata 
ġewwa Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944 (“Il-Konvenzjoni ta’ Chicago”) hekk kif 
ippubblikati f’Marzu ta’ l-2002 għal Volum I u Novembru 1999 għat- Volum II, 
bl-eċezzjoni ta’ l-Appendiċi tagħha.  

(2) Il-Konvenzjoni ta’ Chicago u l-annessi tagħha ġew emendati wara l-adozzjoni tar-
Regolament Bażiku. 

(3) Huwa meqjus li jkun aħjar li l-ħtiġiiet tal-komunità jin¿ammu fi qbil mal-ħtiġiet 
ta’ l-ICAO (Organizzazzjoni Internazzjonali ta’ l-Avjazzjoni Ċivili) billu tadatta l-
Artikolu 6(1) tar-Regolamnet Bażiku skond il-proċedura stabbilita f’Artikolu 54(3) 
ta’ l-istess Regolament. 

(4) Il-miżuri pprovduti minn dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-opinjoni maħruġa 
mill-Aġenzija3

 skond l-Artikoli 12(2)(b) u 14(1) tar-Regolament Bażiku. 

(5) Il-miżuri stabbiliti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni4 tal-Kumitat ta’ l-
Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni mwaqqaf permezz ta’ l-Artikolu 
54(3) tar-Regolament Bażiku.  

(6) Ir-Regolament Bażiku għandu għalhekk jiġi emendat kif jixraq, 

 
                                                      
1 GU L 240, 7.9.2002, p 1. 
2 ĠU L 243, 27.9.2003, p.5 
3 Opinjoni 01/2006 
4 [għad trin tiġi maħruġa] 



 

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT: 

Artikolu 1 

F’Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1592/2002, l-ewwel paragrafu huwa mibdul 
b’dan li ġej: 

‘1. Prodotti, partijiet u tagħmir għandhom jikkonformaw mal-ħtiġiet dwar il-
protezzjoni ta’ l-ambjent li jinsabu f’Emenda 8 ta’ l-Ewwel Volum u f’Emenda 5 tat-
Tieni Volum ta’ l-Aness 16 għal Konvenzjoni ta’ Chicago kif applikabbli fl-24 ta’ 
Novembru 2005, bl-eċċezzjoni ta’ l-Appendiċi tagħhom.’ 

Artikolu 2 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1701/2003 se tiġi abbrogata mill [...Id-data 
trid tkun sinkronizzata/f’koordinazzjoni ma’ l-EASA minħabba li hemm xi 
deċiżjonijiet ta’ l-EASA ED li jsiru effettivi fl-istess ħin...] 

Artikolu 3 

Regolament se jidħol fis-seħħ fil- [....Id-data trid tkun 
sinkronizzata/f’koordinazzjoni ma’ l-EASA minħabba li hemm deċiżjonijiet ta’ 
l-EASA ED relatati li jridu jsiru effettivi fl-istess ħin...]  

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu jkun japplika direttament 
fl-Istati Membri kollha. 

 

Magħmul fi Brussell, […]

Għall-Kummissjoni 

 

[Isem] [Funzjoni] 


