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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond ġenerali

L-iskop tal-proposta kurrenti tal-Kummissjoni hu li twessa' l-ambitu ta' l-Aġenzija Ewropea 
tas-Sikurezza ta' l-Avjazzjoni billi testendi r-responsabilitajiet tagħha għall-operazzjonijiet ta' 
l-ajru, għall-ħruġ tal-liċenzji għall-bdoti u għal inġenji ta' l-ajru minn pajjiżi terzi u biex jiġi 
emendat ir-Regolament 1592/2002 għal dan il-għan.

Din il-proposta tfittex li tindirizza l-anomalija li ġejja: filwaqt li l-inġenji ta' l-ajru bħalissa 
jgawdu libertà sħiħa fi ħdan suq magħqud, l-istandards tas-sikurezza għadhom ivarjaw bejn l-
Istati Membri. Bħalissa, ir-responsabilità għar-regolazzjoni ta' l-istandards tat-traffiku ta' l-
ajru fl-Ewropa taqa' fuq għadd ta' entitajiet, fosthom il-Konferenza Ewropea ta' l-Avjazzjoni 
Ċivili (l-ECAC), l-Awtorità Konġunta ta' l-Avjazzjoni, l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' l-
Avjazzjoni Ċivili (l-ICAO) u l-Eurocontrol. Dawn l-organizzazzjonijiet huma ta' natura 
intergovernattiva u r-regoli li jiġu deċiżi jiġu infurzati biss jekk l-Istati kkonċernati jkunu 
jixtiequ japplikawhom. M'għandhom l-ebda poteri regolatorji li jorbtu u d-differenzi fl-
istandards jistgħu jkunu konsiderevoli.

Ir-Regolament 1592/02 indirizza l-kwistjoni ta' l-istandards billi jagħti lill-UE r-responsabilità 
esklussiva fuq kemm il-prodotti, il-partijiet u l-istrumenti ajrunawtiċi jkunu tajbin għat-tajran 
u kompatibbli ma' l-ambjent. L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta' l-Avjazzjoni nħolqot 
permezz tar-Regolament biex tgħin lill-Kummissjoni f'din il-biċċa xogħol. L-ambitu tar-
Regolament huwa pjuttost speċifiku għax jillimita l-firxa tar-Regolament għall-prodotti 
ajrunawtiċi.

Meta r-Regolament ġie adottat għall-ewwel darba fl-2002, madanakollu, kien hemm għarfien 
li f'xi punt aktar 'il quddiem il-firxa tar-Regolament jista' jkollha bżonn titwessa'. Ladarba l-
objettiv ewlieni tar-Regolament huwa li jiggarantixxi livell għoli u unformi ta' sikurezza u li 
jipprovdi ambjent li joffri l-istess opportunitajiet lill-operaturi ta' l-ajru Komunitarji, minn 
dejjem kien hemm il-ħtieġa li jitwessa' l-ambitu tar-Regolament. Infatti, kemm il-leġiżlatur 
kif ukoll il-Kunsill taw lill-Kummissjoni mandat espliċitu biex tissottometti proposta għal dan 
il-għan u biex tikkunsidra mill-ġdid il-kwistjoni dwar l-inġenji ta' l-ajru minn pajjiżi terzi. Il-
proposta preżenti twieġeb għal dan il-mandat, u għandha t-tir li twessa' l-ambitu tar-
Regolament. Jekk tiġi adottata, l-EASA tkun tista' tipproduċi standards li jkunu jistgħu jiġu 
infurzati b'mod uniformi madwar l-UE. 

Implikazzjonijiet finanzjarji

Il-proposta kurrenti tal-Kummissjoni tirrigwarda l-linji baġitarji 06 02 01 01 u 06 02 02 02 - 
Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta' l-Avjazzjoni - Sussidji għat-Titoli 1, 2 u 3. L-ammont 
totali ta' riferenza mogħti mill-Kummissjoni huwa EUR 17,972 miljun f'impenji u ħlasijiet:

Tip ta' spiża Sena
n

n +1 n + 2 n +3 n +4
n+5 u 
wara Total

Spiża ta' l-operat

Approprijazzjonijiet ta' 2,365 2,412 2,461 2,510 2,560 2,611 14,919
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l-Impenji (CA)

Approprijazzjonijiet tal-
Ħlasijiet (PA)

2,365 2,412 2,461 2,510 2,560 2,611 14,919

Tip ta' spiża
Sena
n

n +1 n + 2 n +3 n +4 n+5 u 
wara

Total

Spejjeż aministrattivi 
inklużi fl-ammont ta' 
riferenza1

Assistenza teknika u 
amministrattiva (NDA)

0,484 0,494 0,504 0,514 0,524 0,534 3,053

Total ta' l-ammont ta' 
riferenza

Approprijazzjonijiet ta' l-
Impenji

2,849 2,906 2,964 3,023 3,084 3,146 17,972

Approprijazzjonijiet tal-
Ħlasijiet

2,849 2,906 2,964 3,023 3,084 3,146 17,972

Jekk tiġi inkluża l-ispiża amministrattiva li m'hix parti mill-ammont ta' riferenza 
finanzjarja, l-ispiża finanzjarja indikattiva totali ta' l-intervent tammonta għal:

Tip ta' spiża Sena n +1 n + 2 n +3 n +4
n+5 u 
wara Total

TOTAL tas-CA inkluża l-
ispiża għar-Riżorsi Umani

3,009 3,069 3,130 3,192 3,256 3,322 18,978

TOTAL tal-PA inkluża l-
ispiża għar-Riżorsi Umani

3,009 3,069 3,130 3,192 3,256 3,322 18,978

L-għadd totali ta' riżorsi umani ppjanati huwa ta' 20 aġent temporanju ta' l-EASA.

Evalwazzjoni

Fl-interess tas-sikurezza għaċ-ċittadini Ewropej kollha, ir-rapporteur tagħkom 
ċertament hija favur l-għoti tar-riżorsi addizzjonali mitluba lill-Aġenzija Ewropea tas-
Sikurezza ta' l-Avjazzjoni sabiex tkun tista' tipprovdi standards tas-sikurezza ta' l-
avjazzjoni uniformi u li jorbtu legalment għall-operazzjonijiet ta' l-ajru, għall-ħruġ tal-
liċenzji tal-bdoti u għall-inġenji ta' l-ajru minn pajjiżi terzi.

Ir-rapporteur tagħkom tqis li l-ammonti involuti fil-proposta tal-Kummissjoni, ta' bejn 
wieħed u ieħor EUR 3 miljun addizzjonali għal kull sena għall-Aġenzija, huma 
ġġustifikati sewwa. Il-parti amministrattiva ta' l-ispejjeż totali hija proporzjonata.

L-ammont ta' riferenza se jkun kompatibbli mal-limitu ta' fuq ta' l-intestatura 1 a tal-
qafas finanzjarju plurijennali l-ġdid (l-MFF) (Emenda 1).

Minħabba l-effetti u l-konsegwenzi li bidliet fil-lista tad-dmirijiet jista' jkollhom fuq ir-
riżorsi meħtieġa għal aġenzija, ir-rapporteur tagħkom hija tal-fehma li jkun mixtieq 

1 Spiża fl-Artikolu xx 01 04 tat-Titolu xx.
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ħafna li tinkiseb stampa ċara ta' liema mid-dmirijiet u mill-mandati ta' l-aġenzija jkunu 
nbidlu meta mqabbla mas-snin ta' qabel. Ikun xieraq, għaldaqstant, li bidliet fil-lista 
tad-dmirijiet ikunu indikati b'mod ċar fil-programm ta' ħidma u fir-rapport ġenerali 
annwali ta' l-aġenzija (Emendi 2 u 3).

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda 1
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Huwa tal-fehma li l-ammont ta' riferenza indikat fil-proposta leġiżlattiva għandu jkun 
kompatibbli mal-limitu ta' fuq ta' intestatura 1a tal-qafas finanzjarju plurijennali l-ġdid (l-
MFF) u mad-dispożizzjonijiet tal-punt 47 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 
2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u dwar it-tmexxija finanzjarja tajba1,

Proposta għal regolament

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT 19(A)(i)

1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
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Artikolu 24, paragrafu 2, punt (b) (Regolament (KE) Nru 1592/2002)

(b) jadotta r-rapport annwali ġenerali fuq 
l-attivitajiet ta’ l-Aġenzija u jibagħtu sa 
mhux aktar tard mill-15 ta’ Ġunju lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Qorti ta’ l-Awdituri u 
lill-Istati Membri; u waqt li jaġixxi f’isem 
l-Aġenzija, għandu jibgħat kull sena lill-
awtorità tal-baġit kull informazzjoni 
relevanti għar-riżultat tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni;

(b) jadotta r-rapport annwali ġenerali fuq l-
attivitajiet ta’ l-Aġenzija u jibagħtu sa mhux 
aktar tard mill-15 ta’ Ġunju lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-
Qorti ta’ l-Awdituri u lill-Istati Membri; u 
waqt li jaġixxi f’isem l-Aġenzija, għandu 
jibgħat kull sena lill-awtorità tal-baġit kull 
informazzjoni relevanti għar-riżultat tal-
proċeduri ta’ valutazzjoni, b'mod partikulari 
informazzjoni b'rabta ma' l-effetti jew mal-
konsegwenzi ta' bidliet fid-dmirijiet 
attribwiti lill-Aġenzija;

Ġustifikazzjoni

Bidliet fil-lista tad-dmirijiet ta' aġenzija spiss ħafna jaffettwaw il-volum tar-riżorsi 
meħtieġa. Sabiex l-awtorità baġitarja tkun tista' tevalwa jekk rikjesta għal riżorsi 
addizzjonali tkunx tista' tiġi ġġustifikata, jeħtiġilha tikseb stampa ċara ta' kalunkwe bidla 
fil-mandat ta' aġenzija.

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 30
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Artikolu 46 a, paragrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1592/2002)

Il-programm annwali ta’ ħidma għandu 
jikkonforma ma’ l-għanijiet, il-mandati u 
x-xogħlijiet ta’ l-Aġenzija, kif definit 
f’dan ir-Regolament.

Il-programm annwali ta’ ħidma għandu 
jikkonforma ma’ l-għanijiet, il-mandati u x-
xogħlijiet ta’ l-Aġenzija, kif definit f’dan ir-
Regolament. Għandu jindika b'mod ċar 
liema mandati u liema dmirijiet ta' l-
Aġenzija żdiedu, inbidlu jew tneħħew meta 
mqabbla mas-sena ta' qabel.

Ġustifikazzjoni

Bidliet fil-lista tad-dmirijiet ta' aġenzija spiss ħafna jaffettwaw il-volum tar-riżorsi 
meħtieġa. Sabiex l-awtorità baġitarja tkun tista' tevalwa jekk rikjesta għal riżorsi 
addizzjonali tkunx tista' tiġi ġġustifikata, jeħtiġilha tikseb stampa ċara ta' kalunkwe bidla 
fil-mandat ta' aġenzija.

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 30
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Artikolu 46 b, paragrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1592/2002)

Ir-rapport ġenerali annwali għandu 
jiddeskrivi l-mod li bih l-Aġenzija tkun 
wettqet il-programm annwali ta’ xogħol 
tagħha.

Ir-rapport ġenerali annwali għandu 
jiddeskrivi l-mod li bih l-Aġenzija tkun 
wettqet il-programm annwali ta’ xogħol 
tagħha. Għandu jiddeskrivi b'mod ċar 
kwalunkwe effetti jew konsegwenzi ta' 
bidliet fil-biċċiet ta' xogħol attribwiti lill-
Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

Bidliet fil-lista tad-dmirijiet ta' aġenzija spiss ħafna jaffettwaw il-volum tar-riżorsi 
meħtieġa. Sabiex l-awtorità baġitarja tkun tista' tevalwa jekk rikjesta għal riżorsi 
addizzjonali tkunx tista' tiġi ġġustifikata, jeħtiġilha tikseb stampa ċara ta' kalunkwe bidla 
fil-mandat ta' aġenzija.
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