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8.2.2019 A8-0061/ 001-009

EMENDI 001-009 
mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapport
Kosma Złotowski A8-0061/2019
Aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-
Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni

Proposta għal regolament (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minbarra ċ-ċertifikati elenkati fil-
paragrafu 2, dan ir-Regolament għandu 
japplika għall-moduli tat-taħriġ teoriku 
msemmija fl-Artikolu 5.

3. Minbarra ċ-ċertifikati elenkati fil-
paragrafu 2, dan ir-Regolament għandu 
japplika għall-moduli tat-taħriġ msemmija 
fl-Artikolu 5.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 1(2)(b) 
li jikkonċernaw l-użu ta' prodotti, ta' 
partijiet u ta' tagħmir għandhom jibqgħu 
validi, sabiex ikunu jistgħu jibqgħu 
jintużaw fl-inġenji tal-ajru jew fuqhom.

Iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 1(2)(b) 
li jikkonċernaw l-użu ta' prodotti, ta' 
partijiet u ta' tagħmir għandhom jibqgħu 
validi.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riport ta' moduli tat-taħriġ teoriku Riport ta' moduli tat-taħriġ

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 1178/20111 u mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/20142, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jew l-Aġenzija, skont il-każ, għandhom 
iqisu l-eżamijiet li saru 
f'organizzazzjonijiet tat-taħriġ soġġetti għal 
sorveljanza mill-awtorità kompetenti tar-
Renju Unit qabel id-data tal-applikazzjoni 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 10(2) ta' dan ir-Regolament, 
daqslikieku saru f'organizzazzjoni tat-
taħriġ soġġetta għal sorveljanza mill-
awtorità kompetenti ta' Stat Membru. 

B'deroga mir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 1178/20111 u mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/20142, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jew l-Aġenzija, skont il-każ, għandhom 
iqisu l-eżamijiet li saru 
f'organizzazzjonijiet tat-taħriġ soġġetti għal 
sorveljanza mill-awtorità kompetenti tar-
Renju Unit iżda li għadhom ma wasslux 
għall-ħruġ tal-liċenzja qabel id-data tal-
applikazzjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 10(2) ta' dan ir-
Regolament, daqslikieku saru 
f'organizzazzjoni tat-taħriġ soġġetta għal 
sorveljanza mill-awtorità kompetenti ta' 
Stat Membru. 

__________________ __________________
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1178/2011 tat-3 ta' Novembru 2011 li 
jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri 
amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-
ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-
Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. ĠU 
L 311, 25.11.2011, p. 1.

1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1178/2011 tat-3 ta' Novembru 2011 li 
jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri 
amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-
ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-
Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. ĠU 
L 311, 25.11.2011, p. 1.

2 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1321/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 
dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' 
inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u 
tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-
approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u 

2 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1321/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 
dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' 
inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u 
tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-
approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u 
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persunal involut f'dan ix-xogħol. ĠU 
L 362, 17.12.2014, p. 1.

persunal involut f'dan ix-xogħol. ĠU 
L 362, 17.12.2014, p. 1.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq it-talba tal-Aġenzija, id-detenturi 
taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikoli 3 u 4 
għandhom jipprovdu kopji tar-rapport tal-
awditjar, tas-sejbiet u tal-pjanijiet ta' 
azzjoni korrettiva kollha li jkunu rilevanti 
għaċ-ċertifikat u li jkunu nħarġu matul it-
tliet snin ta' qabel it-talba. Fejn tali 
dokumenti ma jkunux ġew ipprovduti fil-
perjodi limitati stipulati mill-Aġenzija fit-
talba tagħha, l-Aġenzija tista' tirtira l-
benefiċċju miksub skont l-Artikoli 3 jew 4, 
skont il-każ.

2. Fuq it-talba tal-Aġenzija, id-detenturi 
taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3 u l-
emittenti taċ-ċertifikati msemmija fl-
Artikolu 4, għandhom jipprovdu kopji tar-
rapport tal-awditjar, tas-sejbiet u tal-
pjanijiet ta' azzjoni korrettiva kollha li 
jkunu rilevanti għaċ-ċertifikat u li jkunu 
nħarġu matul it-tliet snin ta' qabel it-talba. 
Fejn tali dokumenti ma jkunux ġew 
ipprovduti fil-perjodi limitati stipulati mill-
Aġenzija fit-talba tagħha, l-Aġenzija tista' 
tirtira l-benefiċċju miksub skont l-
Artikoli 3 jew 4, skont il-każ.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi taċ-ċertifikati msemmija 
fl-Artikoli 3 jew 4 ta' dan ir-Regolament 
għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija 
mingħajr dewmien dwar kwalunkwe 
azzjoni mill-awtoritajiet tar-Renju Unit, li 
tista' tikkuntrasta mal-obbligi tagħhom 
skont dan ir-Regolament jew ir-
Regolament (UE) 2018/1139.

3. Id-detenturi taċ-ċertifikati msemmija 
fl-Artikolu 3 jew l-emittenti taċ-ċertifikati 
msemmija fl-Artikolu 4 ta' dan ir-
Regolament għandhom jinfurmaw lill-
Aġenzija mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet tar-
Renju Unit, li tista' tikkuntrasta mal-obbligi 
tagħhom skont dan ir-Regolament jew ir-
Regolament (UE) 2018/1139.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament u għas-
sorveljanza tad-detenturi taċ-ċertifikati 
msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-
Regolament, l-Aġenzija għandha taġixxi 
bħala l-awtorità kompetenti prevista għall-
entitajiet ta' pajjiż terz skont ir-Regolament 
(UE) 2018/1139 u l-atti ta' 
implimentazzjoni u l-atti delegati adottati 
bis-saħħa tiegħu, jew skont ir-Regolament 
(KE) Nru 216/2008.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament u għas-
sorveljanza tad-detenturi jew tal-emittenti 
taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' 
dan ir-Regolament, l-Aġenzija għandha 
taġixxi bħala l-awtorità kompetenti 
prevista għall-entitajiet ta' pajjiż terz skont 
ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti ta' 
implimentazzjoni u l-atti delegati adottati 
bis-saħħa tiegħu, jew skont ir-Regolament 
(KE) Nru 216/2008.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 319/20141 dwar drittijiet u ħlasijiet 
imposti mill-Aġenzija Ewropea tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni għandu japplika 
għall-persuni ġuridiċi u fiżiċi li jkollhom 
iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' 
dan ir-Regolament bl-istess kundizzjonijiet 
bħad-detenturi ta' ċertifikati korrispondenti 
maħruġa għall-persuni ġuridiċi jew fiżiċi 
ta' pajjiż terz. 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 319/20141 dwar drittijiet u ħlasijiet 
imposti mill-Aġenzija Ewropea tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni għandu japplika 
għall-persuni ġuridiċi u fiżiċi li jkollhom 
jew li joħorġu ċ-ċertifikati msemmija fl-
Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament bl-
istess kundizzjonijiet bħad-detenturi ta' 
ċertifikati korrispondenti maħruġa għall-
persuni ġuridiċi jew fiżiċi ta' pajjiż terz. 

__________________ __________________
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 319/2014 tas-27 ta' Marzu 2014 dwar 
drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija 
Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 593/2007. 
ĠU L 95, 28.3.2014, p. 58.

1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 319/2014 tas-27 ta' Marzu 2014 dwar 
drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija 
Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 593/2007. 
ĠU L 95, 28.3.2014, p. 58.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Anness – Taqsima 2 – punt 2.6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.6 a Regolament (UE) Nru 1321/2014, 
Parti-M, Sottoparti H, Punti M.A.801 (b) 
2, 3 u (c) (Ċertifikati għar-rilaxx għas-
servizz fir-rigward tat-tlestija tal-
manutenzjoni).


