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IL-GURNAL UFFICJALI TA' L-UNJONI EWROPEA

31.3.2004

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 551/2004 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
ta' l-10 ta' Marzu 2004
dwar l-organizzazzjoni u l-użu ta' l-ispazju ta' l-arja fl-ajru uniku Ewropew
(ir-Regolament ta' l-ispazju ta' l-arja)
(Test b'relevanza ghaż-ŻEE)

uniku Ewropew permezz ta' amministrazzjoni progressivament aktar integrata ta' spazju ta' l-ajru u l-iżvilupp
ta' koncetti u proceduri godda ta' amministrazzjoni ta'
traffiku ta' l-ajru.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikularment l-Artikolu 80(2) tieghu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni (1),

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2004 (ir-Regolament
qafas) (5) jippreskrivi l-qafas ghall-holqien ta' l-ajru uniku
Ewropew.

(5)

L-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Civili ta'
l-1944, l-Istati Kontrajenti jirrikonoxxu li “kull Stat
ghandu sovranità komplut u esklussiv fuq l-ispazju ta' lajru fuq it-territorju tieghu”. Huwa fil-qafas ta' sovranità
tali li l-Istati Membri tal-Komunità, suggetti ghal konvenzjonijiet internazzjonali applikabbli, jeżercitaw is-setghat ta' awtorita pubblika meta jikkontrollaw it-trafiku
ta' l-ajru.

(6)

L-ispazju ta' l-ajru huwa riżorsa komuni ghall-kategoriji
kollha ta' utenti li jehtieg tkun użata b'mod flessibbli
minnhom kollha, biex ikunu żgurati gustizzja u trasparenza filwaqt li jitqiesu l-htigiet ta' sigurta u difiża ta'
Stati Membri u l-impenji taghhom f'organizzazzjonijiet
internazzjonali.

(7)

Amministrazzjoni efficjenti ta' spazju ta' l-ajru hija fundamentali biex tiżdied il-kapacità tas-sistema ta' servizzi
ta' traffiku ta' l-ajru.

(8)

L-attivitajiet ta' l-Eurocontrol jikkonfermaw li x-xibka ta'
rotot u struttura ta' spazju ta' l-ajru ma jistghux realistikament ikunu żviluppati f'iżolazzjoni, ghax kull Stat
Membru huwa element integrali tax-Xibka Ewropea ta'
amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru (XEATA), kemm
gewwa kif ukoll barra l-Komunità.

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Socjali
Ewropew (2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Regjuni (3),

Filwaqt li jagixxu skond il-procedura preskritta fl-Artikolu 251
tat-Trattat (4), fid-dawl tat-test kongunt approvat mill-Kumitat
ta' Konciljazzjoni tal-11 ta' Dicembru 2003,

Billi:

(1)

Il-holqien ta' l-ajru uniku Ewropew jirrikjedi trattament
armonizzat biex ikunu rregolati l-organizzazzjoni u lużu ta' spazju ta' l-ajru.

(2)

Fir-rapport tal-Grupp ta' Livell Gholi dwar l-ajru uniku
Ewropew f'Novembru 2000 huwa kkunsidrat li spazju
ta' l-ajru ghandu jkun iddisinjat, irregolat u amministrat
b'mod stratigiku fuq bażi Ewropea.

(3)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-holqien ta' lajru uniku Ewropew tat-30 ta' Novembru 2001 jitlob
ghal riforma strutturali li tippermetti l-holqien ta' l-ajru

(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 103 E, tat-30.4.2002, p. 35
GU C 241, tas-7.10.2002, p. 24
GU C 278, ta' l-14.11.2002, p. 13
Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Settembru 2002
(GU C 272 E, tat-13.11.2003, p. 316), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
tat-18 ta' Marzu 2003 (GU C 129 E, tat-3.6.2003, p. 11) u pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Lulju 2003 (ghandha mhix
ippubblikata fil-Gurnal Ufficjali). Riżoluzzjoni legislatttiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Jannar 2004 u Deciżjoni tal-Kunsill tat-2
ta' Frar 2004.

(5) GU L 96, tal-31.3.2004, p. 1.

42

MT

Il-Gurnal Ufficjali ta' l-Unjoni Ewropea

07/Vol. 8

(9)

Spazju ta' l-ajru li jopera aktar integrat progressivament
ghandu jkun stabbilit ghal traffiku ta' l-ajru en-route
generali fl-ispazju ta' l-ajru ta' aktar ‘il fuq; il-konfini
bejn spazju ta' l-ajru ta' aktar ‘il fuq u ta' aktar ‘l isfel
ghandha tkun identifikata skond dan.

(17)
(10)

Regjun Ewropew ta' Informazzjoni ghal Titjir Aktar ‘il
Fuq (AEIF) li jikkomprendi l-ispazju ta' l-ajru ta' aktar ‘il
fuq taht ir-responsabbilita ta' l-Istati Membri fl-ambitu
ta' dan ir-Regolament ghandu jiffacilita l-pubblikazzjoni
ta' informazzjoni komuni dwar ippjanar u aeronawtika
biex jinghelbu kongestjonijiet regjonali.

Operazzjonijiet u tahrig militari ghandhom ikunu ssalvagwardjati kull meta l-applikazzjoni tal-proncipji u kriterji komuni jkun detrimentali ghat-twettiq salv u efficjenti taghhom.

(18)

Utenti ta' spazju ta' l-ajru jiffaccjaw kondizzjonijiet
diversi ta' access ghal, u helsien ta' moviment fi, l-ispazju
ta' l-ajru Komunitarju. Dan hu dovut ghan-nuqqas ta'
armonizzazzjoni fil-klassifika ta' spazju ta' l-ajru.

Miżuri adegwati ghandhom ikunu introdotti biex itejbu
l-effikacita ta' l-amministrazzjoni tal-fluss tat-traffiku ta'
l-ajru biex jassistu unitajiet operazzjonali eżistenti,
inkluża l-Unita Centrali Amministrattiva tal-Fluss ta' lEurocontrol, jiżguraw operazzjonijiet ta' titjir efficjenti.

(19)

Huwa mixtieq li jkun hemm riflessjoni fuq l-estensjoni
tal-koncetti ta' l-ispazju ta' l-ajru ta' aktar ‘il fuq ghallispazju ta' l-ajru ta' aktar ‘l isfel, skond skeda ta' żmien u
studji xierqa,

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Il-konfigurazzjoni mill-gdid ta' l-ispazju ta' l-ajru ghandu
jkun ibbażat fuq rekwiżiti operazzjonali minghajr ma jittiehed każ ta' konfini eżistenti. Principji komuni generali
biex jinholqu blokki ta' spazju ta' l-ajru funzjonali uniformi ghandhom ikunu żviluppati f'konsultazzjoni ma' u
fuq il-bażi ta' parir tekniku minn Eurocontrol.

Huwa essenzjali li tinkiseb struttura komuni, armonizzata f'termini ta' rotot u setturi, biex tkun bażi ta' organizzazzjoni preżenti u futura ta' spazju ta' l-ajru fuq
principji komuni, u spazju ta' l-ajru jkun iddisinjat u
amministrat skond regoli armonizzati.

Il-koncett ta' l-użu flessibbli ta' l-ispazju ta' l-ajru ghandu
jkun applikat b'mod effettiv; huwa mehtieg li jsir l-ahjar
użu mis-setturi ta' l-ispazju ta' l-ajru, specjalment matul
perjodi fl-aqwa tat-traffiku ta' l-ajru u fl-ispazju ta' l-ajru
ta' traffiku intens, permezz ta' koperazzjoni bejn l-Istati
Membri fir-rigward ta' l-użu ta' setturi tali ghal operazzjonijiet militari u ta' tahrig. Ghal dak il-ghan, huwa mehtieg li jkunu allokati r-riżorsi xierqa ghal implimentazzjoni effettiva tal-koncett ta' l-użu flessibbli ta' l-ispazju
ta' l-ajru, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti kemm civili kif
ukoll militari.

Stati Membri ghandhom jaghmlu sforz biex jikkoperaw
ma' l-Istati Membri girien biex japplikaw il-koncett ta' lużu flessibbli ta' l-ispazju ta' l-ajru min-naha ghall-ohra
tal-konfini nazzjonali.

Differenzi fl-organizzazzjoni ta' koperazzjoni civili-militari fil-Komunità jirrestringu l-amministrazzjoni uniformi u f'waqtha ta' l-ispazju ta' l-ajru u l-implimentazz-

joni ta' bidliet. Is-success ta' l-ajru uniku Ewropew jiddependi fuq il-koperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet
civili u militari, minghajr pregudizzju ghall-prerogattivi
u responsabbilitajiet ta' l-Istati Membri fil-qasam taddifiża.

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

IL-KAPITLU I

GENERALI

Artikolu 1
Ghanijiet u ambitu

1.
Fl-ambitu tar-Regolament qafas, dan ir-Regolament jikkoncerna l-organizzazzjoni u l-użu ta' spazju ta' l-ajru fl-ajru
uniku Ewropew. L-ghan ta' dan ir-Regolament huwa li jsostni lkoncett ta' spazju ta' l-ajru li jopera progressivament aktar integrat fil-kuntest tal-politika ta' trasport komuni u jistabbilixxi
proceduri komuni ghal iddisinjar, ippjanar u amministrazzjoni
li jiżguraw it-twettiq efficjenti u salv ta' l-amministrazzjoni ta'
traffiku ta' l-ajru.

2.
L-użu ta' spazju ta' l-ajru ghandu jsostni l-operazzjoni
tas-servizzi tan-navigazzjoni ta' l-ajru bhala entita koerenti u
konsistenti skond ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2004 dwar ilproviżjoni ta' servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru fl-ajru uniku
Ewropew (ir-Regolament tal-proviżjon tas-servizz) (1).
(1) GU L 96, tal-31.3.2004, p. 10.
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3.
Minghajr pregudizzju ghall-Artikolu 10, dan ir-Regolament ghandu japplika ghall-ispazju ta' l-ajru fir-regjuni ta' lOIAC EUR u AFI fejn Stati Membri huma responsabbli ghallproviżjoni ta' servizzi ta' traffiku ta' l-ajru skond ir-Regolament
tal-proviżjoni tas-servizz. Stati Membri jistghu wkoll japplikaw
dan ir-Regolament ghal spazju ta' l-ajru taht ir-responsabbilta
taghhom f'regjuni ohra ta' l-OIAC, bil-kondizzjoni li jinformaw
b'dan lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-ohra.
4.
Ir-Regjuni ta' Informazzjoni dwar Titjir li jidhlu fl-ispazju
ta' l-ajru li ghalih dan ir-Regolamentr japplika ghandhom ikunu
ppubblikati fil-Gurnal Ufficjali ta' l-Unjoni Ewropea.
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4.
Stati Membri ghandhom iżommu ir-responsabbiltajiet
taghhom lejn l-OIAC fil-limiti geografici tar-regjuni ta' informazzjoni ta' titjir ta' aktar ‘il fuq fdata lilhom mill-OIAC fiddata tad-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament.
5.
Minghajr pregudizzju ghall-pubblikazzjoni minn Stati
Membri ta' informazzjoni aeronawtika w f'manjiera konsistenti
ma' din il-pubblikazzjoni, il-Kummissjoni, f'koperazzjoni stretta
ma' Eurocontrol, ghandha tikkordina l-iżvilupp ta' pubblikazzjoni unika ta' informazzjoni aeronawtika konnessa mar-REIF,
filwaqt li tqis ir-rekwiżiti relevanti ta' l-OIAC.

Artikolu 4
IL-KAPITLU II

Klassifika ta' l-ispazju ta' l-ajru

ARKITETTURA TA' L-SPAZJU TA' L-AJRU

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ghandhom jiddisinjaw ir-REIF
skond armonizzazzjoni progressiva ta' klassifika ta' spazju ta' lajru, iddisinjat biex jiżgura l-proviżjoni bla hjata (bicca wahda)
ta' servizzi ta' navigazzjoni fl-ajru fil-qafas tal-ajru uniku Ewropew. Dan it-trattament komuni ghandu jkun ibbażat fuq applikazzjoni ssimplifikata ta' klassifika ta' spazju ta' l-ajru, kif iddefinit fl-istrategija ta' spazju ta' l-ajru ta' l-Eurocontrol ghall-Istati
Ewropej tal-Konferenza dwar l-Avjazzjoni Civili skond standards ta' l-OIAC.

Artikolu 2
Livell ta' diviżjoni
Il-livell ta' diviżjoni bejn l-ispazju ta' l-ajru ta' aktar 'il fuq u
aktar 'l isfel ghandu jkun stabbilit fil-livell ta' titjir 285.
Devjazzjonijiet mil-livell ta' diviżjoni li jkunu ggustifikati fiddawl ta' rekwiżiti operazzjonali jistghu jkunu deciżi bi qbil ma'
l-Istati Membri kkoncernati skond il-procedura li jirreferi ghaliha l-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas.

Ir-regoli li jimplimentaw mehtiega f'dan il-qasam ghandhom
ikunu stabbiliti skond il-procedura taht l-Artikolu 8 tar-Regolament qafas.

Artikolu 5
Konfigurazzjoni mill-gdid ta' l-ispazju ta' l-ajru ta' aktar ‘il
fuq

Artikolu 3
Regjun Ewropew ta' l-informazzjoni ghal titjir aktar ‘il fuq
(REIF)
1.
Il-Komunità u l-Istati Membri taghha ghandu jkollhom
bhala ghan l-stabbiliment u r-rikonoxximent mill-OIAC ta' REIF
uniku. Ghal dak il-ghan, ghal materji li jaqghu fil-kompetenza
tal-Komunità, il-Kummissjoni ghandha tissottometti rakkomandazzjoni lill-Kunsill skond l-Artikolu 300 tat-Trattat l-aktar tard
fi żmien sentejn wara d-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament.
2.
Ir-REIF ghandu jkun iddisinjat biex jikkomprendi l-ispazju
ta' l-ajru li jaqa' taht ir-responsabbilta ta' l-Istati Membri skond
l-Artikolu 1(3) u jista' wkoll jinkludi spazju ta' l-ajru ta' pajjiżi
terzi Ewropej.
3.
L-istabbiliment tar-REIF ghandu jkun minghajr pregudizzju ghar-responsabbilta ta' Stati Membri ghall-hatra ta' fornituri
ta' servizzi ta' traffiku ta' l-ajru ghall-ispazju ta' l-ajru taht irresponsabbilta taghhom skond l-Artikolu 8(1) tar-Regolament
tal-proviżjon ta' servizzi.

1.
Bil-hsieb li jinkisbu kapacità u efficjenza massimi taxxibka amministrattiva tat-traffiku ta' l-ajru fl-ajru uniku Ewropew, u bil-hsieb li jinżamm livell gholi ta' sigurezza, l-spazju
ta' l-ajru ta' aktar ‘il fuq ghandu jkun ikkonfigurat mill-gdid fi
blokki funzjonali ta' spazju ta' l-ajru.
2.
Blokki funzjonali ta' l-ispazju ta' l-ajru ghandhom, inter
alia:
(a) ikunu sostnuti minn spazju ta' sigurezza;
(b) jaghmlu possibbli l-ahjar użu ta' l-ispazju ta' l-ajru, filwaqt
li jqisu l-flussi tat-traffiku ta' l-ajru;
(c) ikunu ggustifikati mill-valur miżjud generali taghhom,
inkluż l-ahjar użu ta' riżorsi umani u teknici, fuq il-bażi ta'
analisijiet tar-relazzjoni bejn siwi u beneficcju;
(d) jiżguraw trasferiment fluwenti u flessibbli ta' responsabbiltajiet ghal kontroll ta' traffiku ta' l-ajru bejn unitajiet ta' servizz ta' traffiku ta' l-ajru;
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(e) jiżguraw kompatibilità bejn il-konfigurazzjonijiet ta' spazju
ta' l-ajru ta' aktar ‘il fuq u ta' aktar ‘l isfel;

(f) jikkomforaw ruhhom ma' kondizzjonijiet li johorgu minn
ftehim regjonali konklużi gewwa l-OIAC, u

(g) jirrrispettaw ftehim regjonali eżistenti fid-data tad-dhul fissehh ta' dan ir-Regolament, b'mod partikulari dawk li jinvolvu pajjiżi terzi Ewropej.
3.
Principji komuni generali ghall-istabbiliment u modifikazzjoni ta' blokki funzjonali ta' spazju ta' l-ajru ghandhom ikunu
żviluppati skond il-procedura taht l-Artikolu 8 tar-Regolament
qafas.

07/Vol. 8

ajru li jkun salv, ekonomikament efficjenti u bonarju ghallambjent. Id-disinn tas-settur ghandu jkun koerenti inter alia
mad-disinn tar-rotta.
2.
Ir-regoli li jimplimentaw fl-oqsma koperti bil-paragrafu 1
ghandhom ikunu addottati skond il-procedura taht l-Artikolu 8
tar-Regolament qafas.
3.
Deciżjonijiet dwar l-istabbiliment jew modifikazzjoni ta'
rotot jew setturi ghandhom jirrekjedu l-approvazzjoni ta' lIstati Membri li ghandhom responsabbilta ghal-ispazju ta' l-ajru
li ghalih id-deciżjonijiet japplikaw

IL-KAPITLU III

4.
Blokk funzjonali ta' spazju ta' l-ajru ghandu biss inkun
stabbilit bi ftehim reciproku bejn l-Istati Membri kollha li jkollhom responsabbilta ghal xi parti mill-ispazju ta' l-ajru inkluż
fil-blokk, jew b'dikjarazzjoni minn Stat Membru wiehed jekk lispazju ta' l-ajru inkluż fil-blokk ikun kompletament taht ir-responsabbilta tieghu. L-Istat(i) Membru(i) kkoncernat ghandu
jagixxi biss wara li jkun ikkonsulta mal-partijiet interessati,
inklużi l-Kummissjoni u l-Istati Membri l-ohra.

UŻU FLESSIBBLI TA' L-ISPAZJU TA' L-AJRU FL-AJRU UNIKU
EWROPEW

Artikolu 7
Użu flessibbli ta' l-ispazju ta' l-ajru

5.
Fil-każ fejn blokk funzjonali ta' spazju ta' l-ajru ikollu
x'jaqsam ma' spazju ta' l-ajru li jkun kompletament jew parzjalment taht ir-responsabbilta ta' żewg Stati Membri jew aktar, ilftehim li bih il-blokk ikun stabbilit ghandu jkun fih id-dispożizzjonijiet mehtiega dwar il-manjiera li biha l-blokk jista' jigi
mmodifikat u l-manjiera li biha Stat Membru jkun jista' jirtira
mill-blokk, inklużi arrangamenti transizzjonali.

6.
Fejn iqumu diffikulatjiet bejn żewg Stati Membri jew
aktar rigward blokk funzjonali ta' spazju ta' l-ajru min-naha
ghall-ohra tal-konfini li jikkoncerna spazju ta' l-ajru taht ir-responsabbilta taghhom, l-Istati Membri kkoncernati jistghu
jressqu b'mod kongunt il-materja quddiem il-Kumitat ta' Ajru
Uniku ghal opinjoni. L-opinjoni ghandha tintbaghat lill-Istati
Membri kkoncernati. Minghajr pregudizzju ghall-paragrafu 4, lIstati Membri ghandhom iqisu opinjoni tali biex isibu soluzzjoni.

7.
Id-deciżjonijiet li jirreferu ghalihom il-paragrafi 4 u 5
ghandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni ghall-pubblikazzjoni fil-Gurnal Ufficjali ta' l-Unjoni Ewropea. Pubblikazzjoni
tali ghandha tispecifika d-data tad-dhul fis-sehh tad-deciżjoni
relevanti.

1.
Filwaqt li jqisu l-organizzazzjoni ta' l-aspetti militari taht
ir-responsabbilta taghhom, l-Istati Membri ghandhom jiżguraw
l-applikazzjoni uniformi fl-ajru uniku Ewropew tal-koncett ta'
l-użu flessibbli ta' spazju ta' l-ajru kif deskritt mill-OIAC u kif
żviluppat minn Eurocontrol, biex jiffacilitaw l-amministrazzjoni
ta' spazju ta' l-ajru u amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru filkuntest tal-politika komuni ta' trasport.
2.
Stati Membri ghandhom jirrapportaw ta' kull sena lillKummissjoni dwar l-applikazzjoni, fil-kuntest tal-politika
komuni ta' trasport, tal-koncett ta' l-użu flessibbli ta' spazju ta'
l-ajru fir-rigward ta' spazju ta' l-ajru taht ir-responsabbilta taghhom.
3.
Fejn, b'mod partikulari wara r-rapporti ssottomessi minn
Stati Membri, isir mehtieg li tkun irrinforzata u armonizzata lapplikazzjoni tal-koncett ta' l-użu flessibbli ta' spazju ta' l-ajru
fl-ajru uniku Ewropew, regoli li jimplimentaw fil-kuntest talpolitika komuni ta' trasport ghandhom ikunu addottati skond
il-procedura taht l-Artikolu 8 tar-Regolament qafas.

Artikolu 8
Artikolu 6
Disinn ghall-ahjar rotta jew settur fl-ispazju ta' l-ajru ta'
aktar ‘il fuq

1.
Principji u kriterji komuni ghal disinn ta' rotta jew settur
ghandhom ikunu stabbiliti biex jiżguraw użu ta' spazju ta' l-

Sospensjoni temporanja
1.
F'każijiet fejn l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 tqajjem diffikultajiet operazzjonali sinifikanti, Stati Membri jistghu jissospendu temporanjament applikazzjoni tali fuq kondizzjoni li
jinformaw b'dan minghajr dewmien lill-Kummissjoni u l-Istati
Membri l-ohra.
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2.
Wara l-introduzzjoni ta' sospensjoni temporanja, aggustamenti ghar-regoli addottati taht l-Artikolu 7(3) ghandhom jinhadmu ghall-ispazju ta' l-ajru taht ir-responsabbilta ta' l-Istat(i)
Membru(i) kkoncernat, skond il-procedura taht l-Artikolu 8
tar-Regolament qafas.

–
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regoli ta' prijorita dwar l-access ghal spazju ta' l-ajru
ghal traffiku ta' l-ajru generali, b'mod partikulari matul
perjodi ta' kongestjoni u kriżi.

IL-KAPITLU IV

Artikolu 9

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Amministrazzjoni tal-fluss ta' traffiku ta' l-ajru
1.
Regoli li jimplimentaw ghall-amministrazzjoni tal-fluss ta'
traffiku ta' l-ajru ghandhom ikunu stabbiliti skond il-procedura
taht l-Artikolu 8 tar-Regolament qafas, bil-hsieb li tinkiseb lahjar kapacità disponibbli fl-użu ta' spazju ta' l-ajru u li jittejbu
l-processi ta' amministrazzjoni tal-fluss ta' traffiku ta' l-ajru.
Dawn ir-regoli ghandhom ikunu bbażati fuq it-trasparenza u
efficjenza, filwaqt li jiżguraw li kapacità tkun ipprovduta f'manjiera flessibbli u f'waqtha, konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet
tal-pjan regjonali ta' navigazzjoni ta' l-ajru ta' l-OIAC, Regjun
Ewropew.
2.
Ir-regoli li jimplimentaw ghandhom isostnu deciżjonijiet
operazzjonali mill-fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni ta' l-ajru,
operaturi ta' ajruporti w utenti ta' spazju ta' l-ajru w ghandhom ikopru ż-żoni li gejjin:
(a) ippjanar ta' titjiriet;
(b) użu ta' kapacità ta' spazju ta' l-ajru disponibbli matul ilfażijiet kollha tat-titjir, inklużi assenjazzjoni ta'slot; u

Artikolu 10
Reviżjoni
Fil-kuntest tar-reviżjoni perjodika li jirreferi ghaliha lArtikolu 12(2) tar-Regolament qafas, il-Kummissjoni ghandha
tiffinalizza studju prospettiv dwar il-kondizzjonijiet ghall-applikazzjoni futura tal-koncetti li jirreferi ghalihom l-Artikolu 3, 5
u 6 ghall-ispazju ta' l-ajru ta' aktar ‘l isfel.
Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta' l-istudju u fid-dawl tal-progress miksub, il-Kummissjoni ghandha tissottometti l-aktar tard
sal-31 ta' Dicembru 2006 rapport lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill akkompanjat, jekk xieraq, bi proposta biex jestendu
l-applikazzjoni ta' dawn il-koncetti ghall-ispazju ta' l-ajru ta'
aktar ‘l isfel, jew jiddeterminaw xi passi ohra. Fil-każ li tkun
prevista estensjoni tali, id-deciżjoni relevanti ghandha preferibilment tittiehed qabel il-31 ta' Dicembru 2009.
Artikolu 11

(c) użu ta' rotot minn traffiku ta' l-ajru generali, inklużi
–

il-holqien ta' pubblikazzjoni unika ghall-orjentazzjoni
ta' rotot u traffiku,

–

ghażliet ghal devjazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru generali
minn żoni ta' kongestjoni, u

Dhul fis-sehh
Dan ir-Regolament ghandu jidhol fis-sehh fl-20 jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tieghu fil-Gurnal Ufficjali ta' l-Unjoni
Ewropea.

Dan ir-Regolament ghandu jorbot fl-intier tieghu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.

Maghmul fi Strasbourg, fl-10 ta' Marzu 2004.
Ghall-Parlament Ewropew

F'isem il-Kunsill

Il-President

Il-President
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