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Proposta għal 
 

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru …/…  
 

ta’ […]  
 

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (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  

 
(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 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 dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni [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/KE1, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tagħha,  
 
Wara li kkunsidrat 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-xogħol2, 
 
Billi: 
 
(1) Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 huwa implimentat bir-Regolament (KE) 

Nru 2042/2003 tal-20 ta’ Novembru 2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru 
ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' 
organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol kif ukoll bir-Regolament (KE) 
Nru 1702/2003 tal-24 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni biex 
inġenji tal-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; 

 
(2) Ir-Regolament 2042/2003 jistabbilixxi sistema ta’ liċenzjar ta’ persunal li jiċċertifika, li 

jkun kwalifikat skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness III tiegħu (Parti 66); 
 
(3) Minkejja l-għoti ta’ kwalunkwe linċenzja ta’ manutenzjoni ta’ inġenju tal-ajru huwa 

bbażat fuq għarfien bażiku u rekwiżiti ta’ esperjenza, ir-Regolament 2042/2003 ma fihx 
regoli li jiddeterminaw li dan l-għarfien u l-esperjenza għadhom ikunu reċenti; 

 
(4) L-introduzzjoni tal-limiti taż-żmien għall-wiri tal-konformità mar-rekwiżiti tal-għarfien u 

l-esperjenza u mat-taħriġ/eżamijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru, hija ta’ benefiċċju għas-
sigurtà meta tkun qiegħda tiġi stabbilita l-kompetenza tal-persunal li jiċċertifika involut 
fil-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru; 

 

 
 
1 ĠU L 79, tad-19.03.2008, pġ.1 
2 ĠU L 315, tat-28.11.2003, pġ. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 376/2007 

(ĠU L 94, tal-4.4.2007, pġ. 18) 
3 ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6, Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 287/2008 (ĠU L 87, 
29.3.2008, p. 3). 
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(5)  Jinħass li huwa meħtieġ li jkun żgurat li t-taħriġ tal-persunal li jiċċertifika, involut fil-
manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, ikun aġġornat; 

 
(6)  Skont dan, l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni (l-‘Aġenzija’) ħasset li 

hemm il-ħtieġa li jiġu proposti emendi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 2042/2003, biex ikun żgurat li l-persunal involut fil-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru 
jikseb liċenzja jew japprova taħriġ tat-tip fil-liċenzja tiegħu wara li juri li l-għarfien u l-
esperjenza huma riċenti, kif jixraq; 

 
(7) Il-Kummissjoni qablet li l-emendi proposti mill-Aġenzija se jtejbu s-sistema stabbilita 

skont ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003; 
 
(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 għandu għalhekk ikun 

konformement emendat; 
 
(9)  Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-Opinjoni maħruġa mill-

Aġenzija4 skont l-Artikoli 17(2)(b) u 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008; 
 
(10)  Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-Opinjoni5 tal-Kumitat tal-Aġenzija 

Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni stabbilit bl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) 
Nru 216/2008 

 
 
4  Opinjoni 05/2008 
5  (Għad trid tiġi ppubblikata) 
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ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT: 
 

Artikolu 1 

L-Anness III (il-Parti-66) għar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 huwa emendat kif ġej: 
 
(1) Il-punt 66.A.10 jinbidel b’dan li ġej: 
 

66.A.10 Applikazzjoni 

(a) Applikazzjoni għal liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew għal tibdil ta’ tali 
liċenzja, għandha ssir fuq il-Formola 19 tal-EASA, u bil-mod stabbilit mill-awtorità 
kompetenti, u sottomessa lilha. Applikazzjoni għall-bidliet fil-liċenzja tal-
manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru għandha ssir lill-awtorità kompetenti li ħarġet il-
liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. 

(b) Kull applikazzjoni għandha tkun appoġġjata minn dokumentazzjoni li turi konformità 
mar-rekwiżiti ta’ għarfien tejoretiku, taħriġ prattiku u esperjenza applikabbli fiż-
żmien li fih issir l-applikazzjoni. 

 
(2) Il-punt 66.A.25 jinbidel b’dan li ġej: 
 

66.A.25 Rekwiżiti ta’ għarfien bażiku 

(a) Applikant għal liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, jew iż-żieda ta’ 
kategorija jew ta’ subkategorija f’tali liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, 
għandu juri, permezz ta’ eżami, il-livell ta’ għarfien fil-moduli tas-suġġetti adattati 
skont l-Appendiċi I għal din il-Parti. 

1. L-eżamijiet tal-għarfien bażiku għandhom jitwettqu minn organizzazzjoni tat-
taħriġ approvata kif jixraq skont il-Parti-147 jew mill-awtorità kompetenti, u 

2. Wieħed irid jgħaddi b’suċċess mill-eżamijiet tal-għarfien bażiku fl-għaxar snin li 
jippreċedu l-applikazzjoni, barra kif previst mill-paragrafu (c).   

L-eżamijiet tal-għarfien bażiku li ma jissodisfawx il-kriterji elenkati fil-paragrafu (a)2 
għandhom jiġu evalwati rigward il-krediti tal-eżamijiet skont il-paragrafu (b). 

(b) Għandu jingħata kreditu sħiħ jew parzjali fl-ambitu tar-rekwiżiti tal-għarfien bażiku 
u l-eżamijiet assoċjati magħhom għal: 

1. kwalunkwe kwalifika teknika oħra kkunsidrata mill-awtorità kompetenti bħala 
ekwivalenti għall-istandard tal-għarfien ta’ din il-Parti, u 

2. eżamijiet tal-għarfien bażiku li ma jissodisfawx il-kriterji elenkati fil-paragrafu 
(a)2.  

L-applikant irid japplika b’mod formali għand l-awtorità kompetenti għal krediti tal-
eżamijiet. 

Il-krediti tal-eżamijiet jiskadu għaxar snin wara li jingħataw lill-applikant mill-
awtorità kompetenti, barra kif previst fil-paragrafu (ċ). Wara li jiskadu, l-applikant 
jista’ japplika għal krediti tal-eżamijiet ġodda. 

Il-krediti tal-eżamijiet kollha għandhom jingħataw f’konformità mas-Sezzjoni B, 
Subparti E ta’ din il-Parti. 

(c) Eżamijiet tal-għarfien bażiku u krediti tal-eżamijiet li l-applikant ikun għadda 
minnhom/ingħataw skont il-Parti 66 qabel [data] (ID-DATA TAD-DĦUL FIS-
SEĦĦ) jistgħu jintużaw għall-applikazzjoni għal liċenzja sa [data] (10 SNIN 
WARA D-DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ). 
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(3) Fil-punt 66.A.30, jiżdiedu l-paragrafi (f) u (g) li ġejjin: 
 

(f) L-esperjenza meħtieġa għandha tkun inbdiet u tlestiet fl-għaxar snin li jippreċedu l-
applikazzjoni għal liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jew għaż-żieda ta’ 
kategorija jew subkategorija f’tali liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. 

(g) B’deroga mill-paragrafu (f), l-esperjenza miksuba qabel [data] (ID-DATA TAD-
DĦUL FIS-SEĦĦ) tista’ tintuża għall-applikazzjoni għal liċenzja sa [data] (10 
SNIN WARA D-DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ).   

 

(4) Fil-punt 66.A.45, il-paragrafu (d) huwa mibdul b’dan li ġej: 
 

(d) Taħriġ tat-tip approvat tal-kategoriji B1 u B2 għandu jinkludi taħriġ tejoretiku u 
prattiku u jħaddan il-kors adattat fir-rigward tal-privileġġi 66.A.20(a). It-taħriġ 
tejoretiku u prattiku għandu jkun konformi mal-Appendiċi III għal din il-Parti u 
għandu jkun inbeda u tlesta fit-tliet snin li jippreċedu l-applikazzjoni għall-
approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-tip. 

 

(5) Fil-punt 66.A.45, jiżdied il-paragrafu (i) li ġej: 
 

(i) B’deroga mill-paragrafu (d), it-taħriġ tejoretiku u prattiku miksub skont il-Parti 66 
qabel [data] (ID-DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ) jista’ jintuża għall-applikazzjoni 
għal liċenzja sa [data] (3 SNIN WARA D-DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ).   

 

(6) Fil-punt 66.B.20, il-paragrafu (d) jinbidel b’dan li ġej: 
 

(d) Ir-rekords imsemmija fil-paragrafu (b), 6., 7., u 8. għandhom jinżammu għal 
perjodu mingħajr limitu ta’ żmien. 

 
(7) Fil-punt 66.B.20, il-paragrafu (e) jitneħħa.  
 
(8) Fil-punt 66.B.200, il-paragrafu (d) jinbidel b’dan li ġej: 
 

(d)  L-eżamijiet tat-taħriġ tat-tip u l-eżamijiet tat-tip iridu jissodisfaw l-istandard 
speċifikat fl-Appendiċi III għal din il-Parti. 

 
(9) Il-punt 66.B.405 jinbidel b’dan li ġej: 
 

66.B.405 Rapport dwar il-krediti tal-eżamijiet 

(a)  Għandu jsir tqabbil bejn il-livell tal-moduli, is-sottomoduli, is-suġġetti u l-għarfien li 
hemm fl-Appendiċi I għal din il-Parti u s-sillabu tal-kwalifika teknika kkonċernata, 
rilevanti għall-kategorija partikolari mixtieqa. Dan it-tqabbil għandu jkun fih il-
ġustifikazzjoni ta’ kull deċiżjoni li tittieħed u għandu jkun iddokumentat, iddatat u 
rreġistrat. 

(b)  Ir-rapport għandu jinkludi dikjarazzjoni ta’ konformità fir-rigward ta’ kull modulu u 
sottomodulu, issostanzjata mid-dokument tat-tqabbil, li tiddikjara fejn jista’ jinstab 
l-istandard ekwivalenti fil-kwalifika teknika. Jekk m’hemmx standard ekwivalenti 
għal modulu jew sottomodulu partikolari, ir-rapport għandu jiddikjara dawn il-fatti u 
ma jingħata l-ebda kreditu. 

(c)  L-awtorità kompetenti għandha tikkontrolla fuq bażi regolari jekk inbidilx l-istandard 
tal-kwalifiki nazzjonali jew il-Parti 66 Appendiċi I u jekk humiex meħtieġa emendi 
għar-rapport dwar il-krediti tal-eżamijiet. Tali tqabbil għandu jkun iddokumentat, 
iddatat u rreġistrat. 
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(10) Jiżdied il-punt 66.B.410 li ġej mas-Subparti E tat-Taqsima B: 
 

66.B.410. Il-validità tal-krediti tal-eżamijiet 

(a) L-awtorità kompetenti għandha tikkonferma bil-miktub lill-applikant il-krediti 
mogħtija. 

(b) Il-krediti tal-eżamijiet jiskadu għaxar snin wara li jingħataw lill-applikant, barra kif 
previst fil-paragrafu 66.A.25(c).  

(c) Wara li jiskadu l-krediti tal-eżamijiet skont il-paragrafu (b), l-applikant jista’ japplika 
għal krediti tal-eżamijiet ġodda. Jekk ma jkunx seħħ tibdil fis-sillabu tal-Appendiċi I 
tal-Parti-66, l-awtorità kompetenti għandha tagħti data ġdida ta’ skadenza wara 
għaxar snin lil dawn il-krediti mingħajr aktar kunsiderazzjoni. Jekk l-Appendiċi I tal-
Parti-66 inbidel, il-krediti l-ġodda jkunu emendati kif jixraq. 

 

(11) Fl-Appendiċi II “L-Istandard tal-Eżami Bażiku”, il-punti 1.11 u 1.12 huma mibdulin b’dan li 
ġej:  

 
1.11 Modulu li wieħed ikun weħel fih ma jistax jerġa’ jittieħed għal mill-inqas 90 jum wara 

d-data tal-eżami tal-modulu li jkun weħel fih, barra fil-każ ta’ organizzazzjoni tat-
taħriġ tal-manutenzjoni tal-Parti-147 approvata li tmexxi kors ta’ taħriġ mill-ġdid 
imfassal għas-suġġetti ta’ modulu partikolari li jkun weħel fih, waqt li l-modulu li 
jkun weħel fih jista’ jerġa’ jittieħed wara 30 jum.  

1.12 Il-perjodi taż-żmien meħtieġa minn 66.A.25 japplikaw għal kull eżami ta’ moduli 
individwali, bl-eċċezzjoni ta’ dawk l-eżamijiet ta’ moduli li wieħed ikun għadda 
minnhom b’suċċess bħala parti minn liċenzja ta’ kategorija oħra, fejn il-liċenzja tkun 
diġà nħarġet. 

 

(12) Fl-Appendiċi II “L-Istandard tal-Eżami Bażiku”, jiżdied il-punt 1.13 li ġej:  
 

1.13 L-għadd massimu ta’ tentattivi konsekuttivi għal kull modulu huwa tlieta. Settijiet 
oħrajn ta’ tliet tentattivi huma permessi b’sena bħala perjodu ta’ stennija bejn is-
settijiet. 

L-applikant għandu jikkonferma bil-miktub lill-organizzazzjoni approvata kif jixraq 
skont il-Parti-147 jew lill-awtorità kompetenti li japplika għandha għal eżami, l-
għadd u d-dati tat-tentattivi matul l-aħħar sena u l-organizzazzjoni tal-Parti-147 jew 
l-awtorità kompetenti fejn seħħu dawn it-tentattivi. L-organizzazzjoni approvata kif 
jixraq skont il-Parti-147 jew l-awtorità kompetenti hija responsabbli biex tikkontrolla 
l-għadd ta’ tentattivi fi ħdan l-iskedi applikabbli. 

 

(13) Fl-Appendiċi III “L-Istandard tat-Taħriġ u l-Eżami tat-Tip”, il-punt 4 huwa mibdul b’dan li 
ġej:  

 

4.   L-istandard tal-eżami tat-tip 

Fejn mhux meħtieġ taħriġ tat-tip, l-eżami jrid ikun ibbażat fuq evalwazzjoni bil-
fomm, miktuba jew prattika, jew kombinazzjoni tagħhom. 

Il-mistoqsijiet fl-eżami bil-fomm iridu jkunu miftuħin. 

It-tip ta’ mistoqsijiet fl-eżami bil-miktub iridu jkunu bħal komponiment jew 
mistoqsijiet b’għażla multipla ta’ tweġibiet. 
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L-evalwazzjoni prattika trid tiddetermina l-kompetenza tal-persuna biex twettaq il-
kompitu. 

Is-suġġetti tal-eżami jridu jkunu fuq kampjun ta’ suġġetti meħud mis-sillabu tat-
taħriġ/eżami tat-tip tal-paragrafu 2, fil-livell indikat. 

L-eżami jrid jiżgura li jintlaħqu l-objettivi li ġejjin: 

(a) Jiddiskuti b’mod adattat u b’kunfidenza rigward l-inġenju tal-ajru u s-sistemi 
tiegħu. 

(b) Jiżgura t-twettiq sigur tal-manutenzjoni, l-ispezzjonijiet u x-xogħol ta’ rutina 
skont il-manwal tal-manutenzjoni u struzzjonijiet u kompiti rilevanti oħra kif 
huwa xieraq għat-tip tal-inġenju tal-ajru, per eżempju bl-identifikazzjoni tal-
problemi u soluzzjonijiet, tiswijiet, aġġustamenti, tibdil, rigging u jekk ikun 
meħtieġ, kontrolli funzjonali bħat-tħaddim tal-magni, eċċ. 

(c)  Juża b’mod korrett il-letteratura u d-dokumentazzjoni teknika kollha rigward l-
inġenju tal-ajru. 

(d) Juża b’mod korrett l-għodda speċjalizzata/speċjali u t-tagħmir tat-testijiet, 
iwettaq it-tneħħija u t-tibdil ta’ komponenti u moduli skont it-tip, inkluża 
kwalunkwe ħidma ta’ manutenzjoni fuq il-ġwienaħ. 

Il-kundizzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-eżami: 

(e) L-għadd massimu ta’ tentattivi konsekuttivi huwa tlieta. Settijiet oħrajn ta’ tliet 
tentattivi huma permessi b’sena bħala perjodu ta’ stennija bejn is-settijiet. Huwa 
meħtieġ perjodu ta’ stennija ta’ 30 jum wara l-ewwel tentattiv bla suċċess fi 
ħdan sett wieħed, u huwa meħtieġ perjodu ta’ stennija ta’ 60 jum wara t-tieni 
tentattiv bla suċċess.  

 L-applikant għandu jikkonferma bil-miktub lill-organizzazzjoni approvata kif 
jixraq skont il-Parti-147 jew lill-awtorità kompetenti li japplika għandha għal 
eżami, l-għadd u d-dati tat-tentattivi matul l-aħħar sena u l-organizzazzjoni tal-
Parti-147 jew l-awtorità kompetenti fejn seħħu dawn it-tentattivi. L-
organizzazzjoni approvata kif jixraq skont il-Parti-147 jew l-awtorità kompetenti 
hija responsabbli biex tikkontrolla l-għadd ta’ tentattivi fi ħdan l-iskedi 
applikabbli. 

(f) L-eżami tat-tip irid jingħadda b’suċċess u l-esperjenza prattika meħtieġa trid 
titlesta fit-tliet snin li jippreċedu l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-
klassifikazzjoni fil-liċenzja tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru. 

(g) B’deroga mill-paragrafu (f), l-eżami tat-tip u l-esperjenza prattika miksuba 
b’suċċess/li tlestew skont il-Parti 66 qabel [data] (ID-DATA TAD-DĦUL FIS-
SEĦĦ) jistgħu jintużaw għall-applikazzjoni għal liċenzja sa [data] (3 SNIN 
WARA D-DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ).   

(h) Eżami tat-tip għandu jitwettaq mill-inqas b’eżaminatur wieħed preżenti. L-
eżaminatur(i) m’għandux ikun involut fit-taħriġ tal-applikant. 

Rapport bil-miktub u ffirmat irid isir mill-eżaminatur(i) biex jispjega għaliex il-
kandidat ikun għadda jew weħel. 

 

 

Artikolu 2 

L-Anness IV (il-Parti-147) għar-Regolament (KE) Nru 2042/2003 huwa emendat kif ġej: 
 

(14) Punt 147.A.125 jinbidel b’dan li ġej: 
 

147.A.125 Rekords 
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L-organizzazzjoni għandha żżomm ir-rekords tat-taħriġ, l-eżamijiet u l-evalwazzjonijiet 
tal-istudenti għal mill-inqas għaxar snin wara t-tlestija tal-kors ta’ student partikolari. 

 
(15) Fl-Appendiċi III, l-aħħar kaxxa tat-test taċ-Ċertifikat ta’ Approvazzjoni ta’ kors ta’ taħriġ 

bażiku jew eżami bażiku tinbidel b’dan li ġej:   
 

SPEĊIFIKA L-KORS TA’ TAĦRIĠ BAŻIKU jew L-EŻAMI BAŻIKU (FIŻ-ŻEWĠ KAŻIJIET ELENKA 
KULL EŻAMI TAL-MODULI INDIVIDWALI BID-DATA META INGĦADDA B’SUĊĊESS)  

 

Fl-Appendiċi III, l-aħħar kaxxa tat-test taċ-Ċertifikat ta’ Approvazzjoni ta’ kors ta’ taħriġ tat-tip 
jew eżami tat-tip tinbidel b’dan li ġej:   
 

SPEĊIFIKA L-KORS TAT-TIP TA’ INĠENJU TAL-AJRU (ID-DATA TAL-BIDU U T-TMIEM TAT-
TAĦRIĠ LI NKISEB B’SUĊĊESS) jew L-EŻAMI TAT-TIP TA’ INĠENJU TAL-AJRU (BID-DATA META 

INGĦADDA B’SUĊĊESS)  

 

SPEĊIFIKA JEKK IT-TAĦRIĠ KOPRIX L-ELEMENTI TEJORETIĊI BISS jew L-ELEMENTI 
TEJORETIĊI U PRATTIĊI TAL-PARTI-147  

 

 

 

Artikolu 3 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 
 
Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.  

 
Magħmul fi Brussell,  

Għall-Kummissjoni 
 
Membru tal-Kummissjoni 


