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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1285/2012, imressqa minn H. J. Afink, ta’ ċittadinanza Olandiża, 
dwar il-konverżjoni tal-liċenzja tal-piloti fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-konverżjoni tal-liċenzja tal-piloti (JAR għal EASA-FCL) 
tmur kontra l-erba’ libertajiet li jinsabu fit-Trattati u timmina l-kompetizzjoni fis-settur intern 
tal-avjazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward tal-inġenji tal-ajru tal-‘Anness II’. Għaldaqstant 
qiegħed ifittex li tintemm din il-prattika.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-Kummissjoni ngħatat il-mandat mir-Regolament (KE) Nru 216/20081 biex tadotta regoli 
tekniċi fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni, fejn is-sezzjoni tal-ekwipaġġ tal-ajru hija waħda 
minnhom. Dan ir-Regolament huwa sostnut minn żewġ objettivi: li jiġi stabbilit u li jinżamm 
livell uniformi għoli ta’ sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fl-UE li jikkontribwixxu għall-iffaċilitar 
tal-moviment ħieles tal-oġġetti, tal-persuni u tal-organizzazzjonijiet ta' taħriġ tal-piloti fis-suq 
intern; u li jiġi żgurat li l-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi skont ir-regoli tal-
Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO).

                                               
1 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, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE, ĠU L 79, 
19.3.2008, p. 1.
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Ir-Regolament tal-Kummissjoni 1178/2011 tat-3 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti 
tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili1, 
kif emendat mir-Regolament 290/20122, huwa bbażat fuq opinjoni teknika provduta mill-
Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA). Din l-opinjoni rriproduċiet fil-
maġġorparti tagħha l-istandards ġeneralment applikati fl-Istati Membri u żviluppati qabel 
mill-ICAO u l-Awtoritajiet Konġunti tal-Avjazzjoni (JAA) fil-qasam tal-ekwipaġġi tal-
ajruplani (għandu jiġi nnotat li r-Regolament Nru 3922/913 ikopri l-qasam relatat mal-
operazzjonijiet tal-ajru u mhux mal-ekwipaġġi tal-ajruplani). Ir-Regolament tal-Kummissjoni, 
bħar-Regolamenti kollha fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni, kien soġġett għal proċess ta’ 
konsultazzjoni estensiv fejn il-partijiet interessati ġew mistiedna jikkontribwixxu. Kien ukoll 
suġġett ta’ konsultazzjoni mal-Kunsill u mal-Parlament Ewropew. Il-leġislazzjoni rilevanti 
kollha relatata mas-sikurezza jistgħu jinstabu fi: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-
structure.php. 

Fir-rigward tal-inġenji tal-ajru klassiċi - l-Anness II tar-Regolament 216/2008 jeżenta l-
inġenji tal-ajru ta’ qabel u dawk storiċi mir-rekwiżiti tar-Regolament 216/2008 sakemm dawn 
ma jintużawx għal skopijiet kummerċjali. 

Minħabba li dawn l-inġenji tal-ajru ġew eżentati mill-leġiżlaturi Ewropej mir-rekwiżiti 
stabbiliti fir-Regolament 216/2008, hija l-kompetenza tal-Istat Membru li jiddeċiedi liema tip 
ta’ liċenzja għandha tkun meħtieġa sabiex jittajru dawn it-tipi ta’ inġenji tal-ajru; tista’ tkun 
liċenzja nazzjonali eżistenti, konformi jew mhux konformi mal-istandards internazzjonali tal-
ICAO, jew liċenzja maħruġa skont ir-rekwiżiti li jmissu tal-Liċenzji tal-Ekwipaġġ tal-Ajru 
tal-UE fir-Regolament 1178/2011.   

Fir-rigward tal-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid tal-klassifikazzjoni tal-Parti FCL abbażi tal-
ħin ta’ titjir akkumulat fl-inġenji tal-ajru tal-Anness II; din il-possibbiltà mhijiex eskluża 
direttament mill-Parti FCL. Madankollu minħabba li dan huwa każ partikolari ħafna li 
jinvolvi inġenji tal-ajru soġġetti għal reġimi nazzjonali, hija l-kompetenza tal-Istati Membri 
individwali sabiex jieħdu deċiżjoni dwar dik il-kwistjoni. L-EASA se żżid din il-mistoqsija 
miftuħa mal-lista ta’ suġġetti li għandhom jiġu diskussi u ċċarati fil-futur.

Konklużjoni

Ir-regoli attwali huma bbażati fuq ir-Rekwiżiti Konġunti dwar l-Avjazzjoni diġà eżistenti 
għall-liċenzji tal-ekwipaġġ tal-ajru (JAR FCL). 

L-Anness II jeskludi l-inġenji tal-ajru klassiċi mir-rekwiżiti tar-Regolament 216/2008, 
madankollu l-EASA bħalissa qiegħda tikkunsidra l-possibbiltà tal-validazzjoni mill-ġdid u t-
tiġdid tal-klassifikazzjonijiet tal-Parti FCL abbażi tal-ħin ta’ titjir akkumulat fl-inġenji tal-ajru 
                                               
1 ĠU L 311, 25.11.2011, p. 1.
2 ĠU L 100, 5.4.2012, p. 1.
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet 
tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili, ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4.
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tal-Anness II. 


