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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1384/2010, imressqa minn Dieter Schlemann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem id-ditta LTB Schlemann GmbH, dwar in-nuqqas tal-
Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) li taġixxi fir-rigward 
tal-ksur tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 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 tagħhom 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li, skont ir-regoli attwali, huma biss id-detenturi ta’ Ordni ta’ 
Standard Tekniku Ewropew (ETSO - European Technical Standard Order) li huma intitolati li 
jwettqu tiswijiet u modifiki ta’ oġġetti tal-ETSO (Ara r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1702/2003 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 tagħhom).
 Għaldaqstant, il-petizzjonant jilmenta li ċerti ditti speċifikati, li jipproduċu ċ-ċinturini tas-
sikurezza u ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tar-regolament, qed iwettqu, bl-approvazzjoni 
taċita tal-EASA, tiswijiet ta’ oġġetti tal-ETSO (ċinturini tas-sikurezza u tagħmir tas-
sikurezza) li jappartjenu lil inġenji tal-ajru rreġistrati bħala Ewropej. Għaldaqstant, il-
petizzjonant jappella lill-Parlament Ewropew biex jaġixxi sabiex jiżgura li l-leġiżlazzjoni tal-
UE f’dan il-qasam tiġi infurzata.

2. Ammissibbiltà

Iddikkjarata ammissibbli fl-14 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
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Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-privileġġ li jitwettqu tiswijiet fuq oġġett speċifiku ETSO mhux limitat għad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni ETSO marbuta ma’ dan l-oġġett.  Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
tista’ twettaq tiswijiet fuq oġġetti ETSO sakemm din il-persuna tkun konformi mar-
Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli implimentattivi tiegħu.

Wieħed mir-rekwiżiti għall-organizzazzjoni terza ta’ manutenzjoni li tagħmel tiswijiet fuq 
oġġetti ETSO huwa li jkollha u tuża dejta attwali ta’ manutenzjoni.  Din id-dejta tista’ 
tinkiseb pereżempju permezz ta’ ftehim kontrattwali ma’ detentur awtorizzat tal-ETSO.  It-
tieni possibbiltà hi li tiġi introdotta bidla jew tiswija skont il-Parti 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003.  Organizzazzjoni terza tista’ għaldaqstant tiddisinja t-
tibdiliet u t-tiswijiet tagħha, u wara ssir sid tad-dejta ta’ manutenzjoni approvata.  Fis-settur 
taċ-ċinturini tas-sikurezza, l-għażliet imsemmija qabel ġew spjegati fil-Bullettin ta’ 
Informazzjoni dwar is-Sikurezza (SIB) 2010-15R1 tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-
Avjazzjoni (EASA) kif ukoll waqt laqgħa li saret bejn il-petizzjonant u l-EASA.

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 l-Istati Membri, il-Kummissjoni 
Ewropea u l-EASA għandhom jikkooperaw bil-għan li jiżguraw li jkun hemm konformità 
mar-Regolamenti msemmija qabel.  Bil-għan li tiġi vvalutata din il-konformità, l-EASA 
għandha tagħmel spezzjonijiet fuq awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-avjazzjoni ċivili 
skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 736/2006.

Kmieni fl-2009, l-EASA ġiet infurmata permezz ta’ rapport minn awtorità kompetenti tal-
avjazzjoni ċivili fil-Ġermanja (LBA) li xi organizzazzjonijiet ta’ manutenzjoni Ġermaniżi 
kienu qed isewwu ċinturini tas-sikurezza mingħajr ma kellhom dejta ta’ manutenzjoni 
applikabbli.  Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 736/2006 l-EASA għamlet 
spezzjoni ad-hoc fil-Ġermanja li wasslet għall-valutazzjoni li organizzazzjonijiet Ġermaniżi 
oħra tal-manutenzjoni kienu qed jagħmlu tiswijiet fuq ċinturini tas-sikurezza mingħajr id-
dejta meħtieġa tal-manutenzjoni.  B’kollox ġew identifikati ħames organizzazzjonijiet fil-
Ġermanja mhux konformi mar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli implimentattivi 
tiegħu.  Matul il-missjoni ta’ segwitu li saret f’April 2011 l-EASA vvalutat li l-LBA kienet 
ħadet azzjonijiet approprjati kontra dawn il-ħames organizzazzjonijiet hekk kif l-LBA 
issospendiet l-Approvazzjonijiet tal-Organizzazzjoni ta’ Manutenzjoni f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-manutenzjoni tas-sits u ċ-ċinturini tas-sikurezza.  Madanakollu tlieta minn 
ħames organizzazzjonijiet appellaw għad-deċiżjoni tal-LBA quddiem il-qorti amministrattiva 
nazzjonali kompetenti.  Dan l-appell issospenda l-effett tad-deċiżjoni li ttieħdet mil-LBA 
sakemm id-deċiżjoni finali fuq is-suġġett tittieħed minn qorti Ġermaniża.

Bil-ħsieb li tallerta u tinforma lill-komunità tal-avjazzjoni dwar it-tħassib fuq is-sikurezza 
marbut maċ-ċinturini tas-sikurezza, l-EASA ħadet id-deċiżjoni li toħroġ SIB 2010-15R11 fid-
29 ta’ Settembru 2010.  Fl-istess ħin, id-Direttorat ta’ Standardizzazzjoni tal-EASA bagħat 
ittra lill-awtoritajiet kollha kompetenti tal-avjazzjoni ċivili tal-Istati Membri u talabhom 

                                               
1 Bullettin ta’ Informazzjoni dwar is-Sigurtà.
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jieħdu azzjoni f’każ li organizzazzjonijiet ta’ manutenzjoni oħra kienu qed iwettqu tiswijiet 
fuq ċinturini tas-sikurezza mingħajr dejta ta’ manutenzjoni applikabbli.  L-EASA imbagħad 
irċeviet konferma li l-organizzazzjonijiet kollha li huma affettwati u li jinsabu f’pajjiżi oħra 
kellhom l-approvazzjoni tagħhom limitata jew sospiża f’dak li għandu x’jaqsam ma’ kif 
jinqaflu ċ-ċinturini tas-sikurezza.  Din ġiet iċċekkjata wkoll waqt l-Ispezzjonijiet ta’ 
Standardizzazzjoni kollha li saru sa minn dakinhar skont ir-Regolament (KE) Nru 736/2006.  
Madanakollu għandu jkun innotat li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri huma 
responsabbli sabiex jiżguraw li jkun hemm konformità kontinwa mar-regoli tal-
organizzazzjonijiet taħt is-superviżjoni tagħhom. 

Kwalunkwe organizzazzjoni terza jista’ jkollha aċċess għan-negozju ta’ manutenzjoni u ta' 
tiswija taċ-ċinturini tas-sikurezza li qed jinbidlu sakemm tkun tikkonforma mar-Regolament 
(KE) Nru 216/2008 u r-regoli implimentattivi tiegħu.

Skont ir-Regolament imsemmi qabel, l-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea u l-EASA 
kkooperaw u qed ikomplu jikkooperaw bil-għan li jiżguraw konformità mal-leġiżlazzjoni 
attwali dwar l-attivitajiet ta’ tiswija taċ-ċinturini tas-sikurezza.

Ittieħdu miżuri xierqa mill-awtoritajiet kompetenti tal-avjazzjoni ċivili tal-Istati Membri 
kontra kull organizzazzjoni ta’ manutenzjoni li wettqet tiswijiet fuq ċinturini tas-sikurezza li 
mhumiex konformi mal-leġiżlazzjoni attwali.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

Id-deċiżjoni tal-EASA li toħroġ il-Bullettin ta' Informazzjoni dwar is-Sigurtà 2010-15R1 fid-
29 ta' Settembru 2010 ittieħdet bl-għan li titwissa l-komunità tal-avjazzjoni li xi 
organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni approvati skont il-Parti 145 tar-Regolament (KE) 
Nru 2042/2003 ma kienux qed iwettqu attivitajiet ta' manutenzjoni fuq iċ-ċinturini ta' sigurtà 
bid-data ta' manutenzjoni applikabbli.
Sabiex jiġi żgurat li l-organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni jikkonformaw mar-Regolament 
(KE) Nru 216/2008 u mar-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu, l-Istati Membri kollha 
jikkooperaw, iwettqu investigazzjonijiet u, meta jkun meħtieġ, jieħdu miżuri adegwati biex 
ma jippermettux dan il-ksur.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri huma responsabbli mill-iżgurar tal-konformità 
kontinwa min-naħa tal-organizzazzjonijiet - taħt is-superviżjoni tagħhom - mar-Regolamenti 
msemmija hawn fuq, u għandhom għalhekk rwol ewlieni fir-rigward tat-twettiq ta' azzjonijiet 
speċifiċi.
B'konsegwenza ta' dan kollu, il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant jikkuntattja lill-
awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi 1 biex tinstab soluzzjoni u tiġi ppruvata l-konformità tal-
organizzazzjonijiet ta' manutenzjoni ta' dan il-pajjiż mar-Regolamenti Ewropej applikabbli.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

                                               
1 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) - Hermann-Blenk-Straße 26 / D- 38108 Braunschweig.
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Wara l-ittri tal-petizzjonant tas-27 ta’ Diċembru 2012 u tat-2 ta’ Jannar 2013, il-Kummissjoni 
tixtieq tifformula l-osservazzjonijiet addizzjonali li ġejjin.

Skont ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 organizzazzjoni ta’ manutenzjoni taċ-ċinturini tas-
sikurezza u s-sistemi għar-restrizzjoni tat-torso għandhom iżommu u jużaw l-istruzzjonijiet 
applikabbli għal-ajrunavigabbiltà kontinwa maħruġa mid-detentur tal-approvazzjoni tad-
disinn.

Bħala riżultat ta’ investigazzjoni dwar ċerti organizzazzjonijiet ta’ manutenzjoni, l-Aġenzija 
Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) saret konxja li c-ċinturini tas-sikurezza u s-
sistemi għar-restrizzjoni tat-torso manifatturati minn detenturi tal-approvazzjoni tad-disinn 
kienu ssewwew minn organizzazzjonijiet ta’ manutenzjoni mingħajr ma dawn iżommu dejta 
tal-manutenzjoni approvata. B’mod partikolari, is-sistemi għar-restrizzjoni affettwati kienu 
ġew irranġati permezz ta’ materjal taċ-ċinturini li għandu proprjetajiet mekkaniċi differenti 
b'mod sinifikanti fir-rigward tal-materjali użati għall-manifattura tas-sistemi għar-restrizzjoni 
oriġinali (eż. nylon minflok polijester).

Testijiet mwettqa mill-EASA urew li c-ċinturini tas-sikurezza u s-sistemi għar-restrizzjoni tat-
torso, meta ma jissewwewx bl-istruzzjonijiet applikabbli għall-ajrunavigabbiltà kontinwa, 
jistgħu ma jwettqux il-funzjoni maħsuba tagħhom li jipproteġu kull okkupant waqt 
kundizzjoni ta’ nżul ta’ emerġenza.  Għal dik ir-raġuni, l-EASA ġiet sfurzata toħroġ id-
direttiva dwar l-ajrunavigabbiltà Nru  2013-0020 fil-31 ta’ Jannar 2013 sabiex l-ispezzjoni 
taċ-ċinturini tas-sikurezza u s-sistemi għar-restrizzjoni tat-torso installati fuq inġenji tal-ajru 
teħtieġ li jiġi verifikat jekk dawn ikunux issewwew mid-detentur tal-approvazzjoni tad-disinn 
jew mill-organizzazzjoni ta’ manutenzjoni tat-tiswija awtorizzata mid-detentur tal-
approvazzjoni tad-disinn.

L-għan primarju tar-Regolament tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar regoli komuni fil-kamp tal-
avjazzjoni ċivili huwa li jiżgura s-sigurtà fl-avjazzjoni iżda jieħu in konsiderazzjoni wkoll l-
għan li jinkisbu kundizzjonijiet ekwi madwar l-UE. Xejn ma jfixkel lill-petizzjonant milli 
jipparteċipa fis-suq sakemm jikkonforma mar-regoli tas-sigurtà applikabbli.  Ir-regoli tas-
sigurtà japplikaw għall-atturi kollha tas-suq b’mod mhux diskriminatorju.  Fi kliem ieħor, 
m’hemmx konflitt, lanqas jista’ jkun hemm konflitt bejn ir-regoli tas-sigurtà u l-
kompetizzjoni. Konformità mar-regoli tas-sigurtà hija rekwiżit għall-kompetizzjoni fis-suq.

Konklużjoni

L-attivitajiet kollha ta’ manutenzjoni li jinkludu l-modifiki u t-tiswijiet iridu jitwettqu skont l-
istruzzjonijiet applikabbli għall-ajrunavigabbiltà kontinwa maħruġa mid-detentur tal-
approvazzjoni tad-disinn. Skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012 dawk l-istruzzjonijiet 
huma disponibbli fuq talba lil kwalunkwe organizzazzjoni meħtieġa biex tikkonforma ma’ 
kwalunkwe mit-termini tagħhom. B’hekk kwalunkwe organizzazzjoni ta’ manutenzjoni 
għandha aċċess għas-suq sakemm tikkonforma mar-regoli tas-sigurtà.

Id-direttiva tal-ajrunavigabbiltà Nru 2013-0020, ikkontestata mill-petizzjonant, inħarġet mill-
EASA sabiex tobbliga li jitwettqu azzjonijiet fuq inġenji tal-ajru biex jerġa’ jinkiseb livell 
aċċettabbli ta’ sigurtà minħabba li l-evidenza miksuba mill-Aġenzija wriet li altrimenti jista’ 
jiġi kompromess il-livell tas-sigurtà.
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