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Nota 3:  Il-valur ta’ l-RVR/Viżibilità rapportata li jkun rappreżentattiv tal-parti inizjali tal-ġirja tat-

tlugћ jista’ jinbidel b’evalwazzjoni tal-pilota. 

Nota 4: Il-valur tar-RVR meћtieġ gћandu jinkiseb gћall-punti kollha rilevanti tar-rapportar ta’ l-

RVR, ћlief gћall-eċċezzjoni mogћtija fin-Nota 3 hawn fuq. 

 

(ii) Gћall-ajruplan b’iktar minn magna waћda li l-eżekuzzjoni tagћhom tkun tali li dawn ma jkunux 

jistgћu jikkonfomaw mal-kondizzjonijiet ta’ l-eżekuzzjoni li hemm fis-sub-paragrafu (a)(3)(i) 

hawn fuq, f’każ li s-sistema tal-qawwa kritika tonqos milli taћdem, jista’ jkun hemm il-ћtieġa li l-

ajruplan jerġa’ jinżel mill-ġdid minnufih u li l-pilota jara u jevita l-ostakli li jkun hemm fiż-żona 

tat-tlugћ. Dawn l-ajruplan jistgћu jitћaddmu sal-valuri minimi tat-tlugћ li ġejjin, sakemm dawn 

ikunu konformi mal-kriterji tat-tneћћija ta’ l-ostakli applikabbli, u waqt li wieћed jassumi n-

nuqqas ta’ funzjonament tal-magna fl-gћoli speċifikat. Il-valuri minimi tat-tlugћ stabbiliti mill-

operatur gћandhom ikunu bbażati fuq l-gћoli li minnu jkun jista’ jiġi fformat il-passaġġ tat-tlugћ 

nett tat-titjira b’magna waћda wieqfa. Il-valuri minimi ta’ l-RVR użati ma jistgћux ikunu iktar 

baxxi minn dawk li jidhru fit-Tabella 1 hawn fuq jew fit-Tabella 2 hawn taћt. 

Tabella 2 

L-gћoli preżunt ’il fuq mir-runway meta magna tieqaf taћdem versu l-RVR/Viżibilità 

 

RVR/Viżibilità tat-Tlugћ – il-passaġġ tat-titjira 
L-Gћoli preżunt ’il fuq mir-runway 
tat-tlugћ meta magna tieqaf taћdem 

RVR/Viżibilità (Nota 2) 

< 50 pied 200 m 
51 – 100 pied 300 m 

101 – 150 pied 400 m 
151 – 200 pied 500 m 
201 – 300 pied 1000 m 

> 300 pied 1500 m (Nota 1) 
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Nota 1: 1500 m huwa applikabbli wkoll jekk ma jkun jista’ jiġi fformat l-ebda passaġġ pożittiv tat-

titjira tat-tlugћ. 

Note 2:  Il-valur rapportat ta’ l-RVR/Viżibilità li jkun rappreżentattiv tal-parti inizjali tal-ġirja tat-

tlugћ jista’ jinbidel b’evalwazzjoni tal-pilota. 

 
(iii) Meta l-RVR rapportata, jew il-viżibilità meteoroloġika ma tkunx disponibbli, il-kmandant 

m’gћandux jagћti bidu gћall-proċedura tat-tlugћ sakemm hu/hi ikun jista’ jistabilixxi  li l-

kondizzjonijiet attwali ikunu jilћqu l-valuri minimi tat-tlugћ li jkunu jgћoddu. 

 
(4) Eċċezzjonijiet gћall-paragrafu (a)(3)(i) hawn fuq: 

 

(i) Waqt li jkun suġġett gћall-approvazzjoni ta’ l-Awtorità, u sakemm ir-rekwiżiti fil-

paragrafi (A) sa (E) hawn taћt ikunu ntlaћqu, l-operatur jista’ jnaqqas il-valuri minimi 

tat-tlugћ sa RVR ta’ 125 m (ajruplan tal-Kategorija A, B u C) jew sa RVR ta’ 150 m 

(ajruplan tal-Kategorija D) meta: 

 

(A) Ikun hemm fis-seћћ Proċeduri ta’ Viżibilità Baxxa; 

 

(B) Ikunu qed jitћaddmu dwal ta’ intensità gћolja fil-linja taċ-ċentru tar-runway, li 

jkunu spazjati f’distanza ta’ 15 m jew inqas, u dwal ta’ intensità gћolja fit-tarf 

tar-runway li jkunu spazjati f’distanza ta’ 60 m jew inqas; 

 

(Ċ) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jkunu temmew b’suċċess taћriġ f’ 

Simulatur tat-Titjira; 
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(D) Fil-bidu tal-ġirja tat-tlugћ ikun hemm disponibbli segment viżwali ta’ 90 m 

mill-kabina tal-pilota; u 

 

(E) Il-valur tar-RVR meћtieġ ikun intlaћaq gћall-punti rilevanti kollha tar-

rapportar ta’ l-RVR. 

 

(ii) Suġġett gћall-approvazzjoni ta’ l-Awtorità, l-operatur ta’ ajruplan li juża sistema ta’ 

gwida laterali approvata gћat-tlugћ jista’ jnaqqas il-valuri minimi tat-tlugћ gћal RVR 

ta’ inqas minn 125 m (ajruplan tal-Kategorija A, B u C) jew 150 m (ajruplan tal-

Kategorija D), iżda mhux inqas minn 75 m, sakemm ikun hemm disponibbli l-ћarsien 

u l-faċilitajiet tar-runway li jkunu ekwivalenti gћall-operazzjonijiet ta’ l-inżul tal-

Kategorija III. 

 

(b) Avviċinament mhux ta’  preċiżjoni 

 
(1) Il-valuri minimi tas-sistema 

 

(i) L-operatur gћandu jiżgura li l-valuri minimi tas-sistema gћall-proċeduri ta’ 

avviċinament mhux ta’ preċiżjoni, li jiġu bbażati fuq l-użu ta’ l-ILS mingћajr 

glidepath (LLZ biss), VOR, NDB, SRA u VDF, ma jkunux aktar baxxi mill-valuri 

tal-MDH li jidhru fit-Tabella 3 hawn taћt. 
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Tabella 3 

Il-valuri minimi tas-sistema gћall-għajnuna ta’  avviċinament mhux ta’  preċiżjoni 

Il-valuri minimi tas-sistema 
Faċilità Il-Valur minimu ta’ l-

MDH 
ILS (bla glide path – LLZ) 250 pied 
SRA (jintemm f’½ NM) 250 pied 
SRA (jintemm f’1 NM) 300 pied 
SRA (jintemm f’2 NM) 350 pied 
VOR 300 pied 
VOR/DME 250 pied 
NDB 300 pied 
VDF (QDM & QGH) 300 pied 

 
 

(2) L-Gћoli Minimu ta’ l-Inżul. L-operatur gћandu jiżgura li l-gћoli minimu ta’ l-inżul gћal 

avviċinament mhux ta’  preċiżjoni ma jkunx iktar baxx minn: 

 
(i) L-OCH/OCL gћall-kategorija ta’ l-ajruplan; jew 

 

(ii) Il-minimu tas-sistema. 
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(3) Ir-Riferenza Viżwali. Il-pilota ma jistax ikompli l-avviċinament taћt il-valuri tal-

MDA/MDH sakemm mill-inqas waћda mir-riferenzi viżwali li ġejjin gћar-runway maћsub 

tkun viżibli b’mod distintiv u tkun tista’ tiġi identifikata mill-pilota: 

 

(i) Elementi tas-sistema tad-dawl ta’ l-avviċinament; 

 

(ii) Il-livell minimu; 

 

(iii) Il-marki tal-livell minimu; 

 

(iv) Id-dwal tal-livell minimu; 

 

(v) Id-dwal ta’ l-identifikazzjoni tal-livell minimu; 

 

(vi) L-indikatur ta’ l-inklinazzjoni viżwali; 

 

(vii) Iż-żona ta’ l-illandjar jew il-marki taż-żona ta’ l-illandjar; 

 

(viii) Id-dwal taż-żona ta’ l-illandjar; 
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(ix) Id-dwal tat-tarf tar-runway; jew 

 

(x) Ir-riferenzi viżwali l-oћra aċċettati mill-Awtorità. 

 

(4) L-RVR meћtieġa. Il-livelli minimi l-iktar baxxi li gћandhom jintużaw mill-operatur gћall-

avviċinament mhux ta’  preċiżjoni huma: 

 
 

Tabella 4a 

RVR gћall-avviċinament mhux ta’  preċiżjoni – faċilitajiet sћaћ 

Il-valuri minimi gћal avviċinament mhux ta’  preċiżjoni 

Faċilitajet sћaћ (Noti (1), (5), (6) u (7) 

MDH RVR/Kategorija ta’ ajruplan 

 A B C D 

250 – 299 pied 800 m 800 m 800 m 1200 m 

300 – 449 pied 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 

450 – 649 pied 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 

650 pied u iktar 1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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Tabella 4b 

RVR gћall-avviċinament mhux ta’  preċiżjoni – faċilitajiet intermedji 

 
Il-Valuri minimi gћal avviċinament mhux ta’  preċiżjoni 

Faċilitajiet intermedji (Noti (2), (5), (6) u (7) 

MDH RVR/Kategorija ta’ ajruplan 

 A B C D 

250 – 299 pied 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 

300 – 449 pied 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

450 – 649 pied 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 pied 

u iktar 

1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

 



 

 
13376/1/05 REV1   130 
ANNESS DG C III   MT 

 
Tabella 4c 

RVR gћall-avviċinament mhux ta’  preċiżjoni – faċilitajiet bażiċi 

 
 

Il-valuri minimi ta’ avviċinament mhux ta’  preċiżjoni 
Faċilitajiet bażiċi (Noti (3), (5), (6) u (7) 
 
MDH RVR/Kategorija ta’ ajruplan 
 A B C D 
250 – 299 
pied 

1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300 – 449 
pied 

1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 

450 – 649 
pied 

1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 pied u 
iktar 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 
Tabella 4d 

RVR gћall-avviċinament mhux ta’  preċiżjoni  – Mingћajr faċilitajiet ta’ dawl gћall-avviċinament  
 

Il-valuri minimi ta’ avviċinament mhux ta’  preċiżjoni  

Bla faċilitajet ta’ dawl gћall-avviċinament (Noti (4), (5), (6) u (7) 

MDH RVR/Kategorija ta’ Ajruplan 

 A B C D 

250 –  299 pied 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 

300 – 449 pied 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450 – 649 pied 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 pied u iktar 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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Nota 1:  Il-faċilitajiet sћaћ jinkludu l-marki ta’ fuq ir-runway, 720 m jew iktar ta’ dwal ta’ 

avviċinament HI/MI, id-dwal tat-tarf tar-runway, id-dwal tal-livell massimu u d-dwal tat-

tmiem tar-runway. Id-dwal iridu jkunu mixgћula. 

Nota 2:  Il-faċilitajiet intermedji jinkludu l-marki ta’ fuq ir-runway, 420–719 m ta’ dwal ta’ 

avviċinament HI/MI, id-dwal tat-tarf tar-runway, id-dwal tal-livell massimu u d-dwal tat-

tmiem tar-runway. Id-dwal iridu jkunu mixgћula. 

Nota 3: Il-faċilitajiet bażiċi jinkludu l-marki ta’ fuq ir-runway, <420 m ta’ dawl ta’ avviċinament 

HI/MI, kwalunkwe tul ta’ dwal ta’ avviċinament LI, id-dwal tat-tarf tar-runway, id-dwal 

tal-livell massimu u d-dwal tat-tmiem tar-runway. Id-dwal iridu jkunu mixgћula. 

Nota 4: L-ebda faċilitajiet ta’ dawl ta’ avviċinament jinkludu l-marki ta’ fuq ir-runway, id-dwal tat-

tarf tar-runway, id-dwal tal-livell massimu, id-dwal tat-tmiem tar-runway jew l-ebda dawl. 

Nota 5: It-tabelli jkunu applikabbli biss gћall-avviċinamenti konvenzjonali b’inklinazzjoni ta’ nżul 

nominali ta’ mhux iktar minn 4°. Inklinazzjonijiet ta’ nżul ikbar ġeneralment ikunu jeћieġu 

li l-gwida viżwali ta’ l-inklinazzjoni ta’ l-inżul bil-magna wieqfa (eż. PAPI) tkun viżibbli 

wkoll fl-Gћoli Minimu ta’ l-Inżul. 

Nota 6: Il-figuri t’hawn fuq jew ikunu RVR rapportata jew viżibilità meteoroloġika konvertita 

f’RVR bћal fis-sub-paragrafu (h) hawn taћt. 

Note 7: Il-MDH imsemmi fit-Tabella 4a, 4b, 4c u 4d jirreferi gћall-kalkolazzjoni inizjali ta’ l-

MDH. Meta tkun qed tintgћażel l-RVR assoċjata, ma jkunx hemm ћtieġa biex il-figuri 

jkunu mdawra sa l-eqreb gћaxar piedi, li jista’ jsir gћal raġunijiet operattivi, eż. gћall-

konverżjoni gћall-MDA. 
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(5) Operazzjonijiet ta’ bil-lejl. Gћall-operazzjonijiet ta’ bil-lejl mill-inqas id-dwal tat-tarf tar-

runway, tal-limitu massimu u tat-tmiem tar-runway iridu jkunu mixgћula. 

 
(ċ) Avviċinament ta’ preċiżjoni – Operazzjonijiet tal-Kategorija I  

 

(1) Ġenerali. Operazzjoni tal-Kategorija I hija avviċinament ta’ strument ta’ preċiżjoni u nżul 

bl-użu ta’ ILS, MLS jew PAR b’gћoli ta’ deċiżjoni mhux iktar baxx minn 200 pied u 

b’medda viżwali ta’ runway ta’ mhux inqas minn 550 m. 

 

(2) L-Gћoli ta’ Deċiżjoni. L-operatur gћandu jiżgura li l-gћoli ta’ deċiżjoni li gћandu jintuża 

gћall-avviċinament ta’ preċiżjoni tal-Kategorija I ma jkunx aktar baxx minn: 

 

(i) L-gћoli ta’ deċiżjoni minimu speċifikat fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan (AFM) 

jekk ikun iddikjarat; 

 

(ii) L-gћoli minimu li gћalih l-għajnuna ta’ l-avviċinament ta’ preċiżjoni tista’ tintuża 

mingћajr ir-riferenza   viżwali meћtieġa; 

 

(iii) L-OCH/OCL gћall-kategorija ta’ l-ajruplan; jew 

 

(iv) 200 pied. 
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(3) Riferenza viżwali. Il-pilota ma jistax ikompli avviċinament taћt l-gћoli ta’ deċiżjoni tal-

Kategorija I, stabbilit skond is-sub-paragrafu (c)(2) hawn fuq, sakemm mill-inqas waћda 

mir-riferenzi viżwali li ġejjin gћar-runway maћsub tkun viżibbli b’mod distintiv u tkun 

tista’ tiġi identifikata mill-pilota: 

 

(i) Elementi tas-sistema tad-dawl ta’ l-avviċinament; 

 

(ii) Il-limitu; 

 

(iii) Il-marki tal-limitu; 

 

(iv) Id-dwal tal-limitu; 

 

(v) Id-dwal ta’ l-identifikazzjoni tal-limitu; 

 

(vi) L-indikatur ta’ l-inklinazzjoni viżwali ta’ l-inżul ta’ l-ajruplan bil-magna wieqfa; 

 

(vii) Iż-żona ta’ l-illandjar jew il-marki taż-żona ta’ l-illandjar; 

 

(viii) Id-dwal taż-żona ta’ l-illandjar; jew 

 

(ix) Id-dwal tat-tarf tar-runway. 

 

(4) L-RVR meћtieġa. L-iktar valuri baxxi li gћandhom jintużaw mill-operatur gћall-

operazzjonijiet tal-Kategorija I huma: 
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Tabella 5 
RVR gћal avviċinament tal-Kategorija I vs. il-faċilitajiet u d-DH 

Il-Valuri minimi tal-Kategorija I  

Gћoli ta’ deċiżjoni 

(Nota 7) 

Faċilitajiet/RVR (Nota 5) 

 Sћaћ  

(Noti 1 & 6) 

Interm 

(Noti  2 & 6) 

Bażiċi  

(Noti 3 & 6) 

Xejn  

(Noti 4 & 6) 

200 pied 550 m 700 m 800 m 1000 m 

201– 250 pied 600 m 700 m 800 m 1000 m 

251–300 pied 650 m 800 m 900 m 1200 m 

301 pied u iktar 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 

Nota 1: Il-faċilitajiet sћaћ jinkludu l-marki ta’ fuq ir-runway 720 m jew iktar ta’ dwal ta’ l-

avviċinament HI/MI, id-dwal tat-tarf tar- runway, id-dwal tal-limitu u d-dwal tat-tmiem tar- 

runway. Id-dwal iridu jkunu mixgћula. 

Nota 2: Il-faċilitajiet intermedji jinkludu l-marki ta’ fuq ir- runway, 420–719 m ta’ dwal ta’ l-

avviċinament HI/MI, id-dwal tat-tarf tar- runway, id-dwal tal-limitu u d-dwal tat-tmiem tar-

runway. Id-dwal iridu jkunu mixgћula. 

Nota 3: Il-faċilitajiet bażiċi jinkludu l-marki ta; fuq ir-runway, <420 m ta’ dawl ta’ l-avviċinament 

HI/MI, kwalunkwe tul ta’ dwal ta’ l-avviċinament LI, id-dwal tat-tarf tar- runway , id-dwal 

tal-limitu u d-dwal tat-tmiem tar-runway. Id-dwal iridu jkunu mixgћulin. 

Nota 4: L-ebda faċilitajiet ta’ dawl ta’ l-avviċinament jinkludu l-marki ta’ fuq ir- runway, id-dwal 

tat-tarf tar- runway, id-dwal tal-limitu, id-dwal tat-tmiem tar-runway jew l-ebda dawl. 
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Nota 5: Il-figuri t’hawn fuq ikunu jew l-RVR rapportata jew il-viżibilità meteoroloġika konvertita 

f’RVR skond il-paragrafu (h). 

Nota 6: It-Tabella tgћodd gћall-avviċinamenti konvenzjonali b’angolu ta’  inklinazzjoni ta’ nżul  sa 

u inkluż 4° (gradi). 

Nota 7: Id-DH imsemmija fit-Tabella 5 tirreferi gћall-kalkolazzjoni inizjali tad-DH. Meta tintgћażel 

l-RVR assoċjata, ma jkunx hemm il-ћtieġa li jkun kunsidrat li l-figuri jkunu mdawwra sa l-

eqreb gћaxar piedi, li jista’ jsir gћar-raġunijiet operattivi, (eż. gћall-konverżjoni gћall-DA). 

(5) Operazzjonijiet b’pilota wieћed. Gћall-operazzjonijiet li jsiru minn pilota wieћed, l-

operatur gћandu jikkalkula l-RVR minima gћall-avviċinamenti kollha skond l-OPS 1.430 u 

dan l-Appendiċi. RVR ta’ inqas minn 800 m mhix awtorizzata ћlief meta jintuża awtopilota 

xieraq flimkien ma’ ILS jew MLS, li f’dak il-każ ikunu jgћoddu l-valuri minimi normali. L-

Gћoli ta’ Deċiżjoni applikat m’gћandux ikun inqas minn 1·25 x l-gћoli ta’ l-użu minimu 

gћall-awtopilota. 

 

(6) Operazzjonijiet ta’ bil-lejl. Gћall-operazzjonijiet ta’ bil-lejl mill-inqas id-dwal tat-tarf tar-

runway, tal-livell minimu u tat-tmiem tar-runway iridu jkunu mixgћula. 

(d) Avviċnament ta’ preċiżjoni – Operazzjonijiet tal-Kategorija II  
 

(1) Ġenerali. Operazzjoni tal-Kategorija II tkun avviċinament ta’ strument ta’ preċiżjoni u nżul 

bl-użu ta’ ILS jew MLS b’: 

 

(i) Gћoli ta’ deċiżjoni taћt il-200 pied iżda mhux aktar baxx minn 100 pied; u 

 

(ii) Medda viżwali ta’ runway ta’ mhux inqas minn 300 m. 
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(2) L-Gћoli ta’ Deċiżjoni. L-operatur gћandu jiżgura li l-gћoli ta’ deċiżjoni gћaloperazzjoni tal-

Kategorija II ma jkunx inqas minn: 

 

(i) L-gћoli ta’ deċiżjoni minimu speċifikat fl-AFM, jekk ikun dikjarat; 

 

(ii) L-gћoli minimu li gћalih l-għajnuna ta’ l-avviċinament ta’ preċiżjoni tista’ tintuża 

mingћajr ir-riferenza   viżwali meћtieġa;  

 

(iii) L-OCH/OCL gћall-kategorija ta’ l-ajruplan; 

 

(iv) L-gћoli ta’ deċiżjoni li gћalih l-ekwipaġġ tat-titjira ikun awtorizzat li jopera; jew 

 

(v) 100 pied. 

 

(3) Ir-Riferenza   viżwali. Il-pilota ma jistax ikompli avviċinament taћt l-gћoli ta’ deċiżjoni tal-

Kategorija II stabbilit skond is-sub-paragrafu (d)(2) hawn fuq, sakemm ir-riferenza   

viżwali li jkollha segment ta’ mill-inqas 3 dwal konsekuttivi li jkunu jew il-linja taċ-ċentru 

tad-dwal ta’ l-avviċinament, jew id-dwal taż-żona ta’ l-illandjar, jew id-dwal tal-linja taċ-

ċentru tar-runway, jew id-dwal tat-tarf tar-runway, jew taħlita ta’ dawn tkun inkisbet u tkun 

tista’ tinżamm. Din ir-riferenza   viżwali gћandha tinkludi element laterali tal-ġeometrija ta’ 

l-art, dan iffisser traversa tad-dwal ta’ l-avviċinament jew id-dwal tal-limitu ta’ l-inżul jew 

traversa tad-dwal taż-żona ta’ l-illandjar. 
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(4) L-RVR meћtieġa. L-iktar valuri minimi baxxi li gћandhom jintużaw mill-operatur gћal 

operazzjonijiet tal-Kategorija II huma: 

 
Tabella 6 

RVR gћall-avviċinament tal-Kategorija II vs DH 
 

Il-Valuri minimi tal-Kategorija II  
 Awto-akkoppjat sa taћt id-DH 

(ara n-Nota 1) 
Gћoli ta’ deċiżjoni RVR/Ajruplan tal-Kategorija 

A, B u C 
RVR/Ajruplan tal-Kategorija D 

100 pied – 120 pied 300 m 300 m 
(Nota 2)/350 m 

121 pied – 140 pied 400 m 400 m 
141 pied u iktar 450 m 450 m 

 

Nota 1:  Ir-riferenza ‘awto-akkoppjata sa taћt id-DH’ f’din it-tabella tfisser l-użu ssoktat tas-sistema 

ta’ kontroll awtomatiku tat-titjira sa gћoli li ma jkunx iktar minn 80% tad-DH applikabbli. 

Gћalhekk, ir-rekwiżiti ta’ adegwatezza għat-titjir jistgћu, permezz ta’ l-gћoli minimu ta’ l-

ingaġġ gћas-sistema ta’ kontroll awtomatiku tat-titjira, jaffettwaw id-DH li gћandu jkun 

applikat. 

Nota 2: 300 m jistgћu jintużaw gћal ajruplan tal-Kategorija D li jwettaq inżul awtomatiku. 

 
(e) Avviċinament ta’ preċiżjoni – Operazzjoniet tal-Kategorija III  

 

(1) Ġenerali. L-operazzjonijiet tal-Kategorija III jinqasmu kif ġej: 
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(i) Operazzjonijiet tal-Kategorija III A. Avviċinament ta’ strument ta’ preċiżjoni u nżul 

bl-użu ta’ ILS jew MLS b’: 

 
(A) Gћoli ta’ deċiżjoni ta’ inqas minn 100 pied; u 

 
(B) Medda viżwali tar-runway ta’ mhux inqas minn 200 m. 

 

(ii) Operazzjonijiet tal-Kategorija III B. Avviċinament ta’ strument ta’ preċiżjoni u nżul 

bl-użu ta’ ILS jew MLS b’: 

 

(A) Gћoli ta’ deċiżjoni ta’ inqas minn 50 pied, jew bla ebda gћoli ta’ deċiżjoni; u 

 

(B) Medda viżwali tar-runway ta’ inqas minn 200 m iżda mhux inqas minn 75 m. 

 

Nota: Fejn l-gћoli ta’ deċiżjoni (DH) u l-medda viżwali tar-runway (RVR) ma jaqgћux fl-istess 

kategorija, l-RVR gћandha tiddetermina f’liema kategorija gћandha tkun kkunsidrata l-operazzjoni. 

 

(2) L-Gћoli ta’ deċiżjoni. Gћall-operazzjonijiet li fihom jintuża gћoli ta’ deċiżjoni, l-operatur 

gћandu jiżgura li l-gћoli ta’ deċiżjoni ma jkunx inqas minn: 

 

(i) L-gћoli ta’ deċiżjoni minimu speċifikat fl-AFM, jekk ikun iddikjarat; 

 

(ii) L-gћoli minimu li gћalih l-għajnuna ta’ l-avviċinament ta’ preċiżjoni tista’ tintuża 

mingћajr ir-riferenza viżwali meћtieġa; jew 

 

(iii) L-gћoli ta’ deċiżjoni li gћalih l-ekwipaġġ tat-titjira ikun awtorizzat li jopera. 
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(3) Operazzjonijiet bla Gћoli ta’ Deċiżjoni. Operazzjonijiet bla gћoli ta’ deċiżjoni jistgћu jsiru 

biss jekk: 

 

(i) L-operazzjoni bla gћoli ta’ deċiżjoni tkun awtorizzata fl-AFM; 

 

(ii) L-għajnuna ta’ l-avviċinament u l-faċilitajiet ta’ l-ajrudrom jistgћu jappoġġjaw 

operazzjonijiet bla gћoli ta’ deċiżjoni; u 

 

(iii) L-operatur ikollu approvazzjoni gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija III bla gћoli ta’ 

deċiżjoni. 

Nota: Fil-każ ta’ runway tal-KAT III wieћed jista’ jassumi li l-operazzjonijiet bla gћoli ta’ deċiżjoni 

jkunu jistgћu jiġu appoġġjati sakemm ikunu speċifikament ristretti kif ippubblikati fl-AIP jew fin-

NOTAM. 

 
(4) Ir-Riferenza   Viżwali 

 

(i) Gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija IIIA, u gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija IIIB 

b’sistemi ta’ kontroll ta’ titjir passivi f’każ ta’ nuqqas ta’ funzjonament (fail-passive), 

il-pilota =ma jistax jissokta l-avviċinament taћt l-gћoli ta’ deċiżjoni stabbilit skond is-

sub-paragrafu (e)(2)  hawn fuq, sakemm riferenza   viżwali li jkollha segment ta’ mill-

inqas 3 dwal konsekuttivi, li jkunu jew il-linja taċ-ċentru tad-dwal ta’ l-avviċinament, jew 

id-dwal taż-żona ta’ l-illandjar, jew id-dwal tal-linja taċ-ċentru tar-runway, jew id-dwal 

tat-tarf tar-runway, jew inkella taħlita ta’ dawn, tkun inkisbet u tista’ tinżamm. 

 

(ii) Gћall-operazzjonjiet tal-Kategorija IIIB b’sistemi ta’ kontroll ta’ titjir operattivi f’każ 

ta’ nuqqas ta’ funzjonament (fail-operational) li jużaw gћoli ta’ deċiżjoni, il-pilota ma 

jistax jissokta avviċinament taћt l-Gћoli ta’ Deċiżjoni, li jiġi stabbilit skond is-sub-

paragrafu (e)(2) hawn fuq, sakemm riferenza   viżwali li jkollha mill-inqas dawl wieћed 

tal-linja taċ-ċentru, tkun inkisbet u tista’ tinżamm. 
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(iii) Gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija III bla gћoli ta’ deċiżjoni m’hemm l-ebda rekwiżit 

gћall-kuntatt viżwali mar-runway qabel l-illandjar. 

 

(5) L-RVR meћtieġa.  L-iktar valuri  minimi baxxi li gћandhom jintużaw mill-operatur gћall-

operazzjonijiet tal-Kategorija III huma: 

 
Tabella 7 

RVR gћall-avviċinament tal-Kat III vs. DH u sistema ta’ kontroll/gwida roll-out 

Valuri minimi tal-Kategorija III  

Kategorija ta’ 

avviċinament  

Gћoli ta’ deċiżjoni (piedi) 

(Nota 2) 

Sistema ta’ 

kontroll/gwida roll-out  

RVR (m) 

III A Inqas minn 100 pied Mhux meћtieġa 200 m 

III B Inqas minn 100 pied Fail-passive 150 m 

(Nota 1) 

III B Inqas minn 50 pied Fail-passive 125 m 

III B Inqas minn 50 pied jew bla 

Gћoli ta’ Deċiżjoni 

Fail-operational 75 m 

 
Nota 1:  Gћall-ajruplan ċertifikati skond is-CS-AWO fuq l-operazzjonijiet kollha tat-temp 

321(b)(3). 

Nota 2: Iż-żejjed tas-sistema tal-kontroll tat-titjira ikun stabbilit taћt is-CS-AWO fuq l-

operazzjoniet kollha tat-temp permezz ta’ l-gћoli ta’ deċiżjoni minimu ċertifikat. 

 
f) Id-Dawran 

 

(1) L-iktar valuri minimi baxxi li gћandhom jintużaw mill-operatur gћad-dawran huma: 
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Tabella 8 
Viżibilità u l-MDH gћad-dawran vs. il-kategorija ta’ l-ajruplan 

 
 Kategorija ta’ l-Ajruplan 

 A B C D 

MDH 400 pied 500 pied 600 pied 700 pied 

Il-Viżibilità 

meteoroloġika minima  

1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 
(2) Fit-tifsira ta’ dan il-paragrafu, dawran f’rotta preskritti hija proċedura aċċettata. 

 

(g) Avviċinament Viżwali. L-operatur m’gћandux juża RVR ta’ inqas minn 800 m gћall-

avviċinament viżwali. 

(h) Il-konverżjoni tal-Viżibilità Meteoroloġika Rapportata gћall-RVR 

 
(1) L-operatur gћandu jiżgura li l-viżibilità meteoroloġika gћall-konverżjoni ta’ RVR ma 

tintużax biex ikunu kklakolati l-valuri minimi tat-tlugћ, il-valuri minimi tal-Kategorija II 

jew III jew meta RVR rapportata tkun disponibbli. 

 

Nota: Jekk jiġi rapurtat li l-RVR tkun il-fuq mill-valur massimu evalwat mill-operatur ta’ l-

ajrudrom, eż. “RVR iktar minn 1 500 metru”, din ma titqiesx bћala RVR rapportata f’dan il-kuntest u 

gћalhekk tista’ tintuża t-Tabella ta’ Konverżjoni. 

 
(2) Meta jikkonverti l-viżibilità meteoroloġika gћall-RVR fiċ-ċirkostanzi l-oћra kollha gћajr 

dawk imsemmija fis-sub-paragrafu (h)(1) hawn fuq, l-operatur gћandu jiżgura li tintuża t-

Tabella li ġejja: 
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Tabella 9 
Konverżjoni tal-viżibilità gћall-RVR 

 
RVR = Viżibilità Met. Rapportata x Elementi ta’ 

dawl fl-
operazzjoni 

Jum Lejl 

Id-dawl ta’ l-
avviċinament u 
tar-runway HI  

1·5 2·0 

Kwalunkwe tip 
ta’ sistema tad-
dawl gћajr dik 
imsemmi hawn  
fuq  

1·0 1·5 

L-ebda dawl 1·0 Mhux applikabbli 
 
 

Appendiċi 2 gћall-OPS 1.430 (ċ) 

Il-Kategoriji ta’ l-Ajruplan – l-operazzjonijiet kollha tat-temp 

 
(a) Il-Klassifikazzjoni  ta’ l-ajruplan 
 

Il-kriterji meqjusa gћall-klassifikazzjoni ta’ l-ajruplan skond il-kategoriji huwa l-
veloċità ta’ l-ajru indikata fil-limitu (VAT) li tkun ugwali gћall-veloċità ta’ meta l-
magna tieqaf taћdem (VSO) immultiplikata b’1,3 jew il-VS1G immultiplikata b’1,23 
fil-konfigurazzjoni ta’ l-illandjar bl-ogћla massa awtorizzata ta’ l-illandjar. Jekk 
kemm il-VSO u l-VS1G ikunu disponibbli, gћandha tintuża l-ogћla VAT li tirriżulta. 
Il-kategoriji ta’ l-ajruplan li jikkorrispondu gћall-valuri tal-VAT qed jidhru fit-
Tabella t’hawn taћt: 

 
Kategorija ta’ l-ajruplan VAT 

A Inqas minn 91 kt 
B Minn 91 sa 120 kt 
C Minn 121 sa 140 kt 
D Minn 141 sa 165 kt 
E Minn 166 sa 210 kt 
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Il-konfigurazzjoni ta’ l-illandjar li gћandha titqies gћandha tkun definita mill-
operatur jew mill-manifattur ta’ l-ajruplan. 

 
(b) Bidla permanenti fil-kategorija (l-ogћla massa ta’ l-illandjar) 

 

(1) L-opertaur gћandu jimponi massa ta’ l-illandjar permanenti u aktar baxxa, u juża din il-

massa biex tiġi stabbilita l-VAT  jekk tkun approvata mill-Awtorità. 

 

(2) Il-kategorija definita gћal ajruplan partikolari gћandha tkun valur permanenti u gћalhekk 

indipendenti mill-kondizzjonijiet li jinbidlu ta’ l-operazzjonijiet ta’ kuljum. 

 
Appendiċi 1 gћall-OPS 1.440 

Operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa – ir-Regoli Operattivi Ġenerali 

 
(a) Ġenerali. Il-proċeduri li ġejjin japplikaw gћall-introduzzjoni u l-approvazzjoni ta’ l-operazzjonijiet 

f’viżibilità baxxa. 

 
(b) Dimostrazzjoni Operattiva. L-gћan tad-dimostrazzjoni operattiva huwa li jkunu stabbiliti jew validati 

l-użu u l-effettività tas-sistemi applikabbli ta’ gwida tat-titjira ta’ l-inġenju ta’ l-ajru, tat-taћriġ, tal-

proċeduri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, tal-programm ta’ manutenzjoni, u tal-manwali applikabbli gћall-

programm tal-Kategorija II/III li jiġi approvat.  

 

(1) Mill-inqas 30 avviċinament u nżul gћandhom ikunu twettqu f’operazzjonijiet bl-użu tas-sistemi 

tal-Kategorija II/III li jkunu ġew installati f’kull tip ta’ inġenju ta’ l-ajru jekk id-DH mitluba 

tkun 50 pied jew aktar. Jekk id-DH tkun inqas minn 50 pied, ikun meћtieġ li jintlaħqu mill-

inqas 100 avviċinament u nżul sakemm ma jkunx approvat mod ieћor mill-Awtorità.  
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(2) Jekk l-operatur ikollu varjanti differenti ta’ l-istess tip ta’ inġenju ta’ l-ajru li tuża l-istess 

sistemi bażiċi ta' kontroll tat-titjira u ta' display, jew sistemi bażiċi differenti ta' kontroll tat-

titjira u ta' display fl-istess tip ta’ inġenju ta’ l-ajru, l-operatur gћandu juri li d-diversi varjanti 

gћandhom eżekuzzjoni sodisfaċenti, iżda l-operatur ma jkollux gћalfejn iwettaq dimostrazzjoni 

operattiva sħiħa gћal kull varjant. L-Awtorità tista’ taċċetta wkoll tnaqqis fin-numru ta’ 

avviċinamenti u nżul li jiġi bbażat fuq kreditu mogћti gћall-esperjenza miksuba minn operatur 

ieћor b’AOC maћruġ skond l-OPS 1 li juża l-istess tip ta’ ajruplan jew varjant u proċeduri.  

 
(3) Jekk in-numru ta’ avviċinamenti mingћajr suċċess ikunu iżjed minn 5 % tat-total (eż. inżul 

mhux sodisfaċenti, qtugћ fis-sistema), il-programm ta’ evalwazzjoni gћandu jiġi estiż fi stadji 

ta’ mill-inqas 10 avviċinamenti u nżul sakemm ir-rata tan-nuqqas ġenerali ma tkunx iżjed minn 

5 %. 

 

(c) Il-Ġbir ta' Data Gћal Dimostrazzjonijiet Operattivi. Kull applikant gћandu jiżviluppa metodu ta’ ġbir 

ta’ data (eż. formola li gћandha tintuża mill-ekwipaġġ tat-titjira) biex tiġi reġistrata l-eżekuzzjoni ta’ 

l-avviċinament u ta' l-inżul. Id-data li tirriżulta u s-sommarju tad-data tad-dimostrazzjoni gћandha 

tkun disponibbli gћall-Awtorità gћall-evalwazzjoni.  

 

(d) Analiżi tad-Data. Avviċinament u/jew inżul awomatiku mhux sodisfaċenti gћandhom ikunu 

ddokumentati u analizzati.  

 

(e) Monitoraġġ Kontinwu 

 

(1) Wara li tkun inkisbet l-awtorizzazzjoni inizjali, l-operazzjonijiet gћandhom ikunu 

monitorati kontinwament mill-operatur biex jidentifika kwalunkwe xejriet mhux mixtieqa 

qabel ma dawn isiru perikolużi. Ir-rapporti ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jistgћu jintużaw biex 

jinkiseb dan. 
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(2) L-informazzjoni li ġejja gћandha tinżamm gћal perjodu ta’ 12-il xahar: 

 

(i) In-numru totali ta’ avviċinamenti, skond it-tip ta’ ajruplan, fejn it-tagћmir ta’ l-ajru 

tal-Kategorija II jew III ikun intuża biex isiru avviċinamenti sodisfaċenti, attwali jew 

ta’ prattika, gћall-valuri minimi applikabbli tal-Kategorija II jew III; u 

 

(ii) Ir-rapporti dwar avviċinamenti u/jew inżul awtomatiku mhux sodisfaċenti, skond l-

ajrudrom u r-reġistrazzjoni ta’ l-ajruplan, fil-kategoriji li ġejjin: 

 

(A) Ħsarat fit-tagћmir ta’ l-ajru; 

 

(B) Diffikultajiet fil-faċilità ta’ fuq l-art; 

 

(Ċ) Avviċinamenti mhux milћuqa minћabba struzzjonijiet ta’ l-ATC; jew 

 

(D) Raġunijiet oћra. 

 

(3) L-operatur gћandu jistabbilixxi proċedura biex jossorvelja l-eżekuzzjoni tas-sistema ta’ l-

inżul awtomatiku ta’ kull ajruplan. 
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(f) Perjodi transizzjonali 
 

(1) Operaturi mingћajr esperjenza minn qabel fil-Kategorija II jew III  

 

(i) Operatur li ma jkollux esperjenza operattiva minn qabel fil-Kategorija II jew III jista’ 

jiġi approvat gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija II jew IIIA fil-każ, fejn ikun kiseb 

esperjenza minima ta’ 6 xhur f'operazzjonijiet tal-Kategorija I fuq dak it-tip ta’ 

ajruplan. 

 
(ii) Meta jkun temm is-6 xhur ta’ operazzjonijiet tal-Kategorija II jew IIIA fuq dak it-tip 

ta’ ajruplan, l-operatur jista’ jiġi approvat gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija IIIB. 

Meta tingћata din l-approvazzjoni, l-Awtorità tista’ timponi valuri minimi ogћla minn 

dawk l-akar baxxi li jkunu japplikaw gћal perjodu addizzjonali. Iż-żjieda fil-valuri 

minimi normalment tirreferi biss gћal RVR u/jew gћal restrizzjoni kontra l-

operazzjonijiet bla gћoli ta’ deċiżjoni u gћandhom jintgћażlu b’tali mod li dawn ma 

jkunu jeћtieġu l-ebda bidla fil-proċeduri operattivi. 

 

(2) Operaturi b’esperjenza minn qabel fil-Kategorija II jew III. Operatur li jkollu esperjenza 

minn qabel fil-Kategorija II jew III jista’ jikseb awtorizzazzjoni gћal perjodu ta’ 

transizzjoni mnaqqas billi jibgћat applikazzjoni lill-Awtorità. 

 
(g) Il-manutenzjoni tat-tagћmir tal-Kategorija II, tal-Kategorija III u ta' l-LVTO. L-istruzzjonijiet tal-

manutenzjoni gћas-sistemi ta' gwida abbord gћandhom ikunu stabbiliti mill-operatur, flimkien 
mal-manifattur, u gћandhom ikunu inklużi fil-programm  ta' manutenzjoni ta’ l-ajruplan ta’ l-
operatur li huwa preskritt fl-OPS 1.910, liema programm gћandu jkun approvat mill-Awtorità. 



 

 
13376/1/05 REV1   147 
ANNESS DG C III   MT 

(h)  Ajrudromi u Runways eliġibbli  
 

(1) Kull kombinazzjoni tat-tip ta’ ajruplan/tagћmir abbord/taħlita runway gћandhom ikunu 

verifikati billi jintemm b’suċċess mill-inqas avviċinament u nżul wieћed fil-Kategorija II 

jew f’kondizzjonijiet aћjar, qabel ma jingћata bidu gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija III. 

 

(2) Gћal runways li jkollhom terren ta’ qabel il-limitu irregolari ikollhom jew defiċjenzi oħra 

previsti jew magћrufa, kull kombinazzjoni tat-tip ta’ ajruplan/tagћmir abbord/ runway irid 

jiġi verifikat b’operazzjonijiet fil-Kategorija I jew f’kondizzjonijiet aћjar, qabel ma jingћata 

bidu gћall-operazzjonijiet tal-Kategorija II jew III. 

 

(3) Jekk operatur ikollu varjanti differenti ta’ l-istess tip ta’ inġenju ta’ l-ajru li juża l-istess 

sistemi bażiċi ta’ kontroll ta' display u tat-turija, jew sistemi bażiċi differenti ta’ kontroll 

tat-titjira u ta' display fuq l-istess tip ta’ inġenju ta’ l-ajru, l-operatur gћandu juri li d-diversi 

varjanti jkollhom eżekuzzjoni sodisfaċenti, iżda l-operatur ma jkollux gћalfejn iwettaq 

dimostrazzjoni operattiva sћiћa gћal kull varjant/taħlita ta’ runway.  

 

(4) L-operaturi li jużaw l-istess tip ta’ ajruplan/varjant u taħlita ta’ tagћmir abbord u proċeduri 

jistgћu jiksbu kreditu mill-esperjenza u mir-reġistri  ta’ xulxin billi jkunu konformi ma’ dan 

il-paragrafu. 
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Appendiċi 1 gћall-OPS 1.450 

Operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa – Taћriġ u Kwalifiki 

(a) Ġenerali:  L-operatur gћandu jiżgura li l-programmi ta’ taћriġ tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira gћal Operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa jinkludu korsijiet strutturati fuq l-art, Similatur tat-

Titjira u/jew taћriġ fl-ajru. L-operatur jista’ jqassar il-kontenut tal-kors kif preskritt bis-sub-

paragrafi (2) u (3) hawn taћt, sakemm il-kontenut tal-kors imqassar ikun aċċettabbli gћall-

awtorità.  

 

(1) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira bla ebda esperjenza fil-Kategorija II jew fil-Kategorija 

III gћandhom itemmu l-programm sћiћ tat-taћriġ preskritt fis-sub-paragrafi (b),(c) u (d) 

hawn taћt. 

 

(2) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jkollhom esperjenza fil-Kategorija II jew fil-

Kategorija III ma’ operatur ieћor jistgћu jsegwu kors ta’ taћriġ fuq l-art li jkun imqassar. 

 

(3) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira b’esperjenza fil-Kategorija II jew fil-Kategorija III ma’ 

l-operatur jistgћu jsegwu kors ta’ fuq l-art, simulatur tat-titjira u/jew kors ta’ taћriġ fl-ajru 

mqassra. Il-kors imqassar gћandu jinkudi mill-inqas ir-rekwiżiti tas-sub-paragrafi (d)(1), 

(d)(2)(i) jew (d)(2)(ii) kif xieraq u (d)(3)(i). 

 

(b) Taћriġ fuq l-art. L-operatur gћandu jiżgura li l-kors inizjali tat-taћriġ fuq l-art gћall-

Operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa jkun ikopri mill-inqas: 

 

(1) Il-karatteristiċi u l-limitazzjonijiet ta’ l-ILS u/jew ta' l-MLS; 

 

(2) Il-karatteristiċi ta’ l-għajnuniet viżwali; 
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(3) Il-karatteristiċi taċ-ċpar; 

 

(4) Il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet operattivi tas-sistema partikolari ta’ l-ajru; 

 

(5) L-effetti ta' preċipitazzjoni, tat-tkattir tas-silġ, tal-veloċità tar-riћ ta’ livell baxx u tat-

turbulenza; 

 

(6) L-effett ta’ ħsarat ta’ funzjonament speċifiċi fl-ajruplan; 

 

(7) L-użu u l-limitazzjonijiet tas-sistemi ta’ l-evalwazzjoni RVR; 

 

(8) Il-prinċipji tar-rekwiżiti tat-tneћћija ta’ ostakli; 

 

(9) L-gћarfien u l-azzjoni li tkun trid tittieћed fil-każ ta’ nuqqas ta’ tagћmir ta’ fuq l-art; 

 

(10) Il-proċeduri u l-prekawzjonijiet li gћandhom ikunu segwiti b’rabta mal-moviment tal-wiċċ 

matul operazzjonijiet meta l-RVR tkun 400 m jew inqas u kwalunkwe proċeduri 

addizzjonali meћtieġa gћat-tlugћ f’kondizzjonijiet ta’ inqas minn 150 m (200 m gћall-

ajruplan tal-Kategorija D); 

 
(11) Is-sinifikat ta’ l-għoli ta’ deċiżjoni bbażat fuq altimetri bir-radjo u l-effett tal-profil tat-terren fiż-

żona ta’ l-avviċinament fuq qari meħud b’altimetru bir-radjo u fuq sistemi ta’ avviċinament/inżul 

awtomatiku; 

 

(12) L-importanza u s-sinifikat ta’ l-Għoli ta’ Allarm, jekk applikabbli, u l-azzjoni fil-każ ta’ nuqqas li 

jista’ jseħħ ’il fuq u taħt l-Għoli ta’ Allarm; 
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(13) Ir-rekwiżiti ta' kwalifika għall-piloti biex jiksbu u jżommu l-approvazzjoni biex iwettqu 

Tluq f’Viżibilità Baxxa u operazzjonijiet tal-Kategorija II jew III; u 

 

(14) L-importanza tal-posizzjoni bilqiegħda u ta’ l-għajnejn korretta. 

 

(ċ) It-Taħriġ b’Simulatur tat-Titjira u/jew it-taħriġ fl-ajru 

 

(1) L-operatur għandu jiżgura li t-taħriġ bis-Simulatur tat-Titjira u/jew it-taħriġ fl-ajru għall-

operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa jkun jinkludi: 

 

(i) Kontrolli dwar it-tħaddim tajjeb tat-tagħmir, kemm fuq l-art u anke waqt it-tijira; 

 

(ii) L-effett fuq il-valuri minimi kkawżat bil-bidliet fl-istat ta’ l-installazzjonijiet fuq l-art; 

 

(iii) Il-monitoraġġ tas-sistemi awtomatiċi tal-kontroll tat-titjira u ta’ l-annunzjaturi ta’ l-

istat ta’ l-inżul awtomatiku b’enfasi fuq l-azzjoni li trid tittieħed fil-każ li dawn is-

sistemi jonqsu milli jaħdmu; 

 

(iv) L-azzjonijiet li jridu jittieħdu fil-każ li jkun hemm nuqqas ta’ funzjonament fil-magni, 

fis-sistemi ta’ l-elettriku, fis-sistemi ta’ l-idrawlika jew tal-kontroll tat-titjira; 

 

(v) L-effett ta’ l-ineffiċjenzi magħrufa u l-użu tal-listi tat-tagħmir minimu; 

 

(vi) Il-limitazzjonijiet operattivi li jkunu ġejjin miċ-ċertifikazzjoni ta' adegwatezza għat-

titjir; 
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(vii) Il-gwida fuq l-informazzjoni viżwali meħtieġa fl-għoli ta’ deċiżjoni flimkien ma’ l-

informazzjoni fuq id-devjazzjoni massima awtorizzata mill-glidepath jew il-

lokalizzatur; u 

 

(viii) L-importanza u s-sinifikat ta’l-Għoli ta’ Allarm, jekk ikun applikabbli, u l-azzjoni li 

trid tittieħed fil-każ ta’ kwalunkwe nuqqas ’il fuq u taħt l-Għoli ta’ Allarm. 

 

(2) L-operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ikun imħarreġ biex 

iwettaq id-dmirijiet tiegħu/tagħha kif ukoll li jkun ingħata struzzjonijiet fuq il-

koordinazzjoni meħtieġa ma’ membri oħra ta’ l-ekwipapġġ. Għandu jsir użu sħiħ mis-

simulaturi tat-titjira. 

 

(3) It-taħriġ għandu jinqasam f’fażijiet li jkopru l-operazzjoni normali bla ebda nuqqas ta’ 

funzjonament fl-ajruplan jew fit-tagħmir, iżda fejn ikunu inklużi l-kondizzjonijiet kollha 

tat-temp li wieħed jista’ jiltaqa’ magħhom kif ukoll ix-xenarji dettaljati tan-nuqqas ta’ 

funzjonament fl-ajruplan jew fit-tagħmir tiegħu li jista’ jaffettwa l-operazzjonijiet tal-

Kategorija II jew III. Jekk is-sistema ta’ l-ajruplan tinvolvi l-użu ta’ sistemi ibridi jew ta' 

sistemi oħrajn speċjali (bħalma huma displays li jkun fil-livell ta’ l-għajnejn jew tagħmir 

b’viżjoni mkabbra) għalhekk il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jkollhom jipprattikaw l-

użu ta’ dawn is-sistemi f’kondizzjonijiet normali u mhux normali matul il-fażi ta’ taħriġ li 

tinvolvi s-Simulatur tat-Titjira. 

 

(4) Il-proċeduri ta’ l-inabbilità xierqa għat-Tluq f’Viżibilità Baxxa u għall-operazzjonijiet tal-

Kategorija II u III għandhom ikunu prattikati. 

 

(5) Għall-ajruplan bla Simulatur tat-Titjira l-operaturi għandhom jiżguraw li l-fażi tat-taħriġ ta’ l-ajru 

li tkun speċifika għax-xenarji viżwali ta’ l-operazzjonijiet tal-Kategorija II isir f’Simulatur tat-

Titjira approvat speċifikament. Dan it-taħriġ għandu jinkludi mill-inqas 4 avviċinamenti. It-taħriġ u 

l-proċeduri li jkunu speċifiċi għat-tip għandhom jiġu prattikati fl-ajruplan. 
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(6) It-taħriġ inizjali tal-Kategorija II u III għandu jinkludi mill-inqas l-eżerċizzji li ġejjin: 

 

(i) Avviċinament bl-użu tal-gwida tat-titjira, ta' l-awtopiloti u tas-sistemi ta' kontroll 

xierqa installati fl-ajruplan, sa l-għoli ta’ deċiżjoni xieraq u biex jinkludi transizzjoni 

għat-titjira viżwali u l-inżul; 

 

(ii) Avviċinament bil-magni kollha jaħdmu fejn jintużaw is-sistemi tal-gwida tat-titjira, l-

awtopiloti u s-sistemi tal-kontroll xierqa installati fl-ajruplan sa l-għoli ta’ deċiżjoni 

xieraq segwit minn avviċinament mhux milħuq; kollha mingħajr riferenza viżwali ta’ 

barra; 

 

(iii) Fejn ikun xieraq, l-avviċinamenti li jużaw is-sistemi tat-titjira awtomatika biex 

jipprovdu flares, inżul u roll-out awtomatiku; u 

 

(iv) It-tħaddim normali tas-sistema applikabbli bi u mingħajr ma tinkiseb informazzjoni 

viżwali fl-għoli ta’ deċiżjoni. 

 

(7) Il-fażijiet ta’ wara tat-taħriġ għandhom jinkludu mill-inqas: 

 

(i) Avviċinamenti bi ħsarat fil-magna f’diversi stadji fuq l-avviċinament; 

 

(ii) Avviċinamenti bi ħsarat kritiċi fit-tagħmir (eż. fis-sistemi ta’ l-elettriku, fis-sistemi 

tat-titjira awtomatika, fis-sistemi ILS/MLS ta’ fuq l-art u/jew ta’ l-ajru u l-iskrins li 

juru l-istat); 
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(iii) Avviċinamenti fejn ħsarat fit-tagħmir tat-titjira awtomatika f’livell baxx ikunu 

jeħtieġu; 

(A) Riverżjoni għat-titjira manwali biex ikunu kkontrollati s-sinjali, l-inżul u r-roll 

out jew l-avviċinament mhux milħuq; jew 

(B) Riverżjoni għat-titjira manwali jew għal mod awtomatiku żgradat biex ikunu 

kkontrollati avviċinamenti mhux milħuqa minn, taħt jew fl-għoli ta’ deċiżjoni 

inklużi dawk li jistgħu jwasslu għal ’illandjar fuq ir-runway; 

 

(iv) Ħsarat fis-sistemi li jwasslu f’lokalizzatur eċċessiv u/jew devjazzjoni mill-

inklinazzjoni ta’ l-inżul, kemm ’il fuq u taħt l-għoli ta’ deċiżjoni, fil-kondizzjonijiet 

viżwali minimi awtorizzati għall-operazzjoni. Barra minn hekk, il-kontinwazzjoni 

għall-inżul manwali għandha tkun prattikata jekk display fil-livell ta’ l-għajnejn jkun 

jifforma mod żgradat tas-sistema awtomatika jew jekk display fil-livell ta’ l-għajnejn 

jkun jifforma l-uniku mod ta’ sinjal; u 

 

(v) Ħsarat u proċeduri speċifiċi għat-tip jew varjant ta’ ajruplan. 

 

(8) Il-programm ta’ taħriġ għandu jipprovdi prattika fl-immaniġġjar ta’ ħsarat li jeħtieġu 

riverżjoni għall- valuri minimi ogħla. 

 

(9) Il-programm ta’ taħriġ għandu jinkludi l-immaniġġjar ta’ l-ajruplan meta, matul 

avviċinament fail passive tal-Kategorija III, il-ħsara twassal biex l-awtopilota jitlef il-

kuntatt taħt jew fl-għoli ta’ deċiżjoni meta l-aħħar RVR rapportata tkun 300 m jew inqas. 

 

(10) Meta t-tluq isir f’RVRs ta’ 400 m jew inqas, għandu jkun stabbilit taħriġ biex ikopri ħsarat 

fis-sistemi u fil-magni li jwasslu għat-tluq li jitkompla jew ikun rifjutattluq. 
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(d) Ir-rekwiżiti għat-Taħriġ tal-Konverżjoni biex isir Tluq f’Viżibilità Baxxa u Operazzjonijiet tal-

Kategoriji II u III. L-operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-ikun temm 

għamel it-taħriġ li ġej fil-Proċeduri f'Viżibilità Baxxa jekk ikun se jsir tibdil għal tip jew varjant 

ġdid ta’ ajruplan li fih ikunu se jsir Tluq f’Viżibilità Baxxa u Operazzjonijiet tal-Kategoriji II u 

III. Ir-rekwiżiti ta’ esperjenza tal-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira biex iwettaq kors imqassar 

huma preskritti fis-sub-paragrafi (a)(2) u (a)(3), hawn fuq: 

 

(1) Taħriġ ta’ fuq l-art. Ir-rekwiżiti xierqa preskritti fis-sub-paragrafu (b) hawn fuq, waqt li 

jitqiesu t-taħriġ u l-esperjenza f'Kategorija II u tal-Kategorija III tal-membru ta' l-ekwipaġġ 

tat-titjira. 

 

(2) Taħriġ tas-Simulatur tat-Titjira u/taħriġ ta’ l-ajru. 

 

(i) Minimu ta’ 8 avviċinamenti u/jew inżul f’Simulatur tat-Titijra. 

 

(ii) Fejn ma jkunx hemm disponibbli simulatur tat-Titijira biex jirrappreżenta dak l-

ajruplan speċifiku, ikunu meħtieġa mill-inqas 3 avviċinamenti inkluża mill-inqas 

dawra waħda fuq l-ajruplan. 

 

(iii) Taħriġ addizzjonali xieraq jekk ikun meħtieġ kwalunkwe tagħmir speċjali, bħalma 

huma displays fil-livell ta’ l-għajnejn jew tagħmir b’viżjoni mkabbra. 
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(3) Il-Kwalifiki ta’ l-Ekwipaġġ tat-Titjira. ir-rekwiżiti tal-kwalifiki ta’ l-ekwiapġġ tat-titjira 

huma speċifiċi għall-operatur u t-tip ta’ ajruplan li jitħaddem. 

 

(i) L-operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ikun temm kontroll 

qabel ma jwettaq operazzjonijiet tal-Kategorija II jew III. 

 

(ii) Il-kontroll preskritt fis-sub-paragrafu (i) hawn fuq jista’ jinbidel bit-tkomplija b’suċċess tat-

taħriġ tas-simulatur u/jew ta’ l-ajru preskritt fis-sub-paragrafu (d)(2) hawn fuq. 

 

(4) It-Tajran f’linja taħt Sorveljanza. L-operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ 

tat-titjira ikun għamel it-titjir f’linja li ġej taħt sorveljanza: 

 

(i) Għall-Kategorija II meta jkun meħtieġ inżul manwali, mill-inqas 3 inżul minn meta 

jiskonnettja l-awtopilota; 

 

(ii) Għall-Kategorija III, mill-inqas 3 inżul awtomatiċi ħlief li nżul awtomatiku wieħed 

ikun meħtieġ meta t-taħriġ meħtieġ fis-sub-paragrafu (d)(2) hawn fuq ikun twettaq 

f’Simulatur tat-Titjira li jintuża għall- konverżjoni tal-ħin tat-titjira żero. 

 

(e) It-tip u l-esperjenza tal-kmand. Qabel ma jinbdew operazzjonijiet tal-Kategorija II/III, ir-rekwiżiti 

addizzjonali li ġejjin ikunu applikabbli għall-kmandanti, jew il-piloti li lilhom ikun ġie fdat it-

twettiq tat-titjira u li jkunu għadhom ġodda għat-tip ta’ ajruplan: 

 

(1) 50 siegħa jew 20 settur fuq it-tip, inkluż it-titjir f’linja taħt sorveljanza; u 
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(2) 100 m għandhom jiżdiedu għall-valuri minimi applikabbli ta' l-RVR tal-Kategorija II jew 

tal-Kategorija III sakemm ikunu kwalifikati minn qabel għall-operazzjonijiet tal-Kategorija 

II jew III ma’ operatur, u sakemm total ta’ 100 siegħa jew 40 settur, inkluż it-titjir f’linja 

taħt sorveljanza, ikun inkiseb fuq it-tip. 

 

(3) L-Awtorità tista’ tawtorizza tnaqqis fir-rekwiżiti ta’ l-esperjenza tal-kmand msemmija 

hawn fuq għal dawk il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jkollhom esperjenza ta’ kmand 

tal-Kategorija II jew tal-Kategorija III. 

 

(f) Tluq f’Viżibilità Baxxa b’RVR ta’ inqas minn 150/200 m 

 

(1) L-operatur għandu jiżgura li qabel l-awtorizzazzjoni biex jingħata bidu għat-tluq f’RVRs 

ta’ inqas minn 150 m (taħt il-200 m għall-ajruplan tal-Kategorija D) ikun sar it-taħriġ li ġej: 

 

(i) Tluq normali f’kondizzjonijiet ta’ RVR minima awtorizzata; 

 

(ii) Tluq f’kondizzjonijiet ta’ RVR awtorizzata minima bi ħsara fil-magna bejn V1 u V2, 

jew hekk kif ikunu jippermettu l-konsiderazzjonijiet tas-sigurtà; u 

 

(iii) Tluq f’kondizzjonijiet ta’ RVR minima awtorizzata bi ħsara fil-magna qabel V1 li 

twassal għal tluq rifjutat. 

 

(2) L-operatur għandu jiżgura li t-taħriġ meħtieġ skond is-sub-paragrafu (1) hawn fuq ikun sar 

f’Simulatur tat-Titjira. Dan it-taħriġ għandu jinkludi l-użu ta’ kwalunkwe proċeduri u 

tagħmir speċjali. Fejn l-ebda Simulatur tat-Titjira ma jkun disponibbli biex jirrappreżenta 

dak l-ajruplan speċifiku, l-Awtorità tista’ tapprova dan it-taħriġ f’ajruplan mingħajr il-

ħtieġa għall-kondizzjonijiet ta' l-RVR minima. (Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.965.) 
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(3) L-operatur għandu jiżgura li membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ikun temm kontroll qabel ma 

jwettaq tluq f’viżibilità baxxa f’RVRs ta’ inqas minn 150 m (ta' inqas minn 200 m għall-

ajruplan tal-Kategorija D) jekk ikun applikabbli. Il-kontroll jkun jista’ jinbidel bi tkomplija 

b’suċċess ta’ taħriġ f’simulatur u/jew tat-taħriġ ta’ l-ajru li huma preskritti fis-sub-paragrafu 

(f)(1) dwar il-konverżjoni għal tip ta’ ajruplan. 

 

(g) It-Taħriġ u l-Kontroll Perjodiku – Operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa 

(1) L-operatur għandu jiżgura li, flimkien mat-taħriġ rikurrenti normali u l-kontrolli tal-

profiċjenza ta’ l-operatur, l-għarfien u l-kapaċità tal-pilota biex iwettaq il-ħidmiet assoċjati 

mal-kategorija partikolari ta’ operazzjoni, li għalihom hu/hi ikun/tkun awtorizzat/a ikunu 

kontrollati. In-numru meħtieġ ta’ avviċinamenti fil-perjodu ta’ validità tal-kontroll tal-

profiċjenza ta’ l-operaturi (kif spjegat fl-OPS 1.965 (b)) għandu jkun minimu ta’ tlieta, li 

wieħed minnhom ikun jista’ jiġi sostitwit b’avviċinament u nżul fl-ajruplan bl'użu ta' 

proċeduri approvati tal-Kategorija II u III. Avviċinament wieħed mhux milħuq għandu 

jittajjar matul it-twettiq tal-kontroll tal-profiċjenza ta’ l-operaturi. Jekk l-operatur ikun 

awtorizzat biex iwettaq tluq b’RVR ta’ inqas minn 150/200 m, mill-inqas LVTO wieħed 

għall- valuri minimi applikabbli għandu jittajjar matul it-twettiq tal-kontroll tal-profiċjenza 

ta’ l-operaturi. 

 

(2) Għall-operazzjonijiet tal-Kategorija III l-operatur għandu juża Simulatur tat-Titjira. 

 

(3) L-operatur għandu jiżgura li, għall-operazzjonijiet tal-Kategroija III fuq ajruplan b’sistema 

ta’ kontroll tat-titjira fail passive, avviċinament mhux milħuq għandu jintemm mill-inqas 

darba f’perjodu ta’ tliet kontrolli konsekuttivi li jikkonċernaw il-profiċjenza ta’ l-operatur 

bħala riżultat tal-ħsara fl-awtopilota taħt jew fl-għoli ta’ deċiżjoni meta l-aħħar RVR 

rapportat kienet ta' 300 m jew inqas. 
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(4) L-Awtorità tista’ tawtorizza taħriġ u kontroll perjodiku għall-operazzjonijiet tal-Kategorija 

II u LVTO f’tip ta’ ajruplan fejn ma jkun hemm disponibbli l-ebda Simulatur tat-Titjira 

biex jirrappreżenta dak l-ajruplan speċifiku jew alternattiva aċċettabli. 

 

Nota:  Id-data reċenti għal-LTVO u għall-Kategorija II/III ibbażata fuq avviċinamenti awtomatiċi u/jew 

inżul awtomatiku għandha tinżamm mit-taħriġ u l-kontroll perjodiku kif preskritt f’dan il-paragrafu. 

 

Appendiċi 1 għall-OPS 1.455 

Operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa – Proċeduri operattivi 

(a) Ġenerali. L-Operazzjonijiet f’Viżibilità Baxxa jinkludu: 

 

(1) Tluq manwali (bi jew mingħajr sistema ta’ gwida elettronika); 

 

(2) Avviċinament awto-akkoppjat taħt id-DH, bi flares, inżul u roll-out manwali; 

 

(3) Avviċinament awto-akkoppjat segwit minn flare awtomatiku, inżul awtomatiku u roll-out 

manwali; u 

 

(4) Avviċinament awto-akkoppjat segwit minn flare awtomatiku, inżul awtomatiku u roll-out 

awtomatiku, meta l-RVR applikabbli tkun inqas minn 400 m. 

 

Nota 1: Tista’ tintuża sistema ibrida bi kwalunkwe wieħed minn dawn il-modi ta’ operazzjonijiet. 

Nota 2: Forom oħra ta’ sistemi ta’ gwida jew displays jistgħu jiġu ċertifikati u approvati. 

(b) Il-Proċeduri u l-Istruzzjonijiet tat-Tħaddim 
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(1) In-natura preċiża u l-kamp ta' applikazzjoni tal-proċeduri u l-istruzzjonijiet mogħtija 

jiddependu fuq it-tagħmir li jintuża fl-ajru u l-proċeduri tal-gverta ta' l-ajruplan li jkunu 

segwiti. L-operatur għandu jispjega b’mod ċar id-dmirijiet tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira matul it-tluq, l-avviċinament, il-flare, ir-roll-out u l-avviċinament mhux milħuq li 

hemm fil-Manwal tat-Tħaddim. Għandu jkun hemm enfasi speċjali fuq ir-responsabbiltajiet 

ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira matul it-transizzjoni minn kondizzjonijiet mhux viżwali għall- 

kondizzjonijiet viżwali, kif ukoll fuq il-proċeduri li għandhom jintużaw f’viżibilità li tkun 

qed teħżien jew meta tiġri xi ħsara. Għandu jkun hemm attenzjoni speċjali għad-

distribuzzjoni tad-dmirijiet fil-gverta ta' l-ajruplan  biex ikun żgurat li l-ammont ta' xogħol 

tal-pilota li jieħu d-deċiżjoni biex jillandja jew iwettaq avviċinament mhux milħuq 

jgħinuh/jgħinha biex jista’ jiddedika lilu nnifsu/lilha nfisha fuq is-sorveljanza u l-proċess 

tat-teħid tad-deċiżjoni. 

 
(2) L-operatur għandu jispeċifika l-proċeduri u l-istruzzjonijiet dettaljati ta’ l-operat li hemm 

fil-Manwal tat-Tħaddim. L-istruzzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli mal-

limitazzjonijiet u l-proċeduri mandatorji li jkun hemm fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan 

u jkopru b’mod partikolari l-punti li ġejjin: 

 
(i) Il-kontrolli għall-funzjonament sodisfaċenti tat-tagħmir ta’ l-ajruplan, kemm qabel it-

tluq u anke waqt t-tijira; 

 
(ii) L-effett fuq il-valuri minimi ikkawżat mill-bidliet fl-istat ta’ l-installazzjonijiet ta’ fuq 

l-art u tat-tagħmir ta’ l-ajru; 

 
(iii) Il-proċeduri għat-tluq, l-avviċinament, il-flare, l-inżul, ir-roll-out u l-avviċinament 

mhux milħuq; 
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(iv) Il-proċeduri li għandhom ikunu segwiti fil-każ li jinqalgħu ħsarat, twissijiet u 

sitwazzjonijiet oħra mhux normali; 

 
(v) Ir-riferenza viżwali minima li tkun meħtieġa; 

 
 

(vi) L-importanza tat-tpoġġija bilqiegħda u tal-posizzjoni ta’ l-għajnejn korretti; 

 

(vii) L-azzjoni li tista’ tkun meħtieġa  minħabba tiħżin tar-riferenza viżwali; 

 
(viii) L-allokazzjoni tad-dmirijiet ta’ l-ekwipaġġ biex dawn iwettqu l-proċeduri skond is-

sub-paragrafi (i) sa (iv) u (vi) hawn fuq, biex il-kmandant ikun jista’ jiddedika lilu 

nnifsu/lilha nfisha l-aktar għas-sorveljanza u t-teħid ta’ deċiżjonijiet 

 
(ix) Ir-rekwiżit għas-sejħiet kollha ta’ l-għoli taħt il-200 pied li għandhom ikunu bbażati 

fuq l-altimetru bir-radjo u għall-pilota wieħed biex dan ikompli jissorvelja l-

istrumenti ta’ l-ajruplan sakemm ikun seħħ l-inżul; 

 
(x) Ir-rekwiżit għaż-Żona Sensittiva tal-Lokalizzatur li għandha tkun imħarsa; 

 

(xi) L-użu ta’ l-informazzjoni dwar il-veloċità tar-riħ, il-qawwa tar-riħ, it-turbulenza, il-

kontaminazzjoni tar-runway u l-użu ta’ evalwazzjonijiet multipli ta' l-RVR; 

 
(xii) Il-proċeduri li għandhom jintużaw għall-avviċinamenti u nżul ta’ prattika fuq 

runways li fihom ma jkunx hemm fis-seħħ il-proċeduri sħaħ ta’ l-ajrudrom tal-

Kategorija II jew tal-Kategorija III; 
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(xiii) Il-limitazzjonijiet operattivi li jkunu ġejjin miċ-ċertifikazzjoni ta' adegwatezza għat-

titjir; u 

 

(xiv) L-informazzjoni fuq id-devjazzjoni massima awtorizzata mill-glide path ta’ l-ILS 

u/jew il-lokalizzatur. 

 

Appendiċi 1 għall-OPS 1.465 

Il-Viżibiltajiet Minimi għall-Operazzjonijiet VFR 

 
Klassi ta’ spazju 
ta’ l-ajru 

 A B C 
D E 
[Nota 1] 

F G  

   Iktar minn 900 m (3000 
pied) ’il fuq mill-wiċċ tal-
baħar jew iktar minn 300 m 
(1000 pied) ’il fuq mill-art, 
liema minn dawn ikun l-
ogħla 

Fi jew inqas minn 900 
m (3000 pied) ’il fuq 
mill-wiċċ tal-baħar 
jew 300 m (1000 
pied) ’il fuq mill-art, 
liema minn dawn ikun 
l-ogħla 

Distanza mis-sħab  1500 m orizzontalment  
300m (1000 pied) vertikalment 

Bla sħab u bil-wiċċ 
ikun jidher 

Il-viżibilità tat-
titjira 

8 km fi jew iktar minn 3050 m (10 000 pied) ’il 
fuq mill-wiċċ tal-baħar (Nota 2) 5 km taħt 
3050 m (10 000 pied) ’il fuq mill-wiċċ tal-
baħar 

5 km (Nota 3) 

 
Nota 1:Il-valuri minimi tal-VMC għall-ispazju ta’ l-ajru tal-Klassi A huma inklużi għall-gwida iżda ma 

jimplikawx l-aċċettazzjoni tat-Titijiriet VFR fl-ispazju ta’ l-ajru tal-Klassi A 

 

Nota 2: Meta l-għoli ta’ l-altitudni ta’ transizzjoni ikun iktar baxx minn 3050 m (10 000 pied) ’il 

fuq mill-wiċċ tal-baħar, FL 100 għandu jintuża minflok 10 000 pied. 
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Nota 3: L-ajruplan tal-Kat A u B jistgħu jitħaddmu f’viżibilitajiet ta' titjir sa 3000 m, sakemm l-

awtorità ATS xierqa tippermetti l-użu ta' viżibilità ta' titjira ta' inqas minn 5 km, u ċ-ċirkostanzi jkunu 

tali, li l-probabilità ta’ tilqigħ ma’ traffiku ieħor ikun baxx, u l-IAS ikun 140 kt jew inqas. 

 
SUB-PARTI F 

EŻEKUZZJONI ĠENERALI 
 

OPS 1.470 
Applikabilità 

(a) L-operatur għandu jiżgura li ajruplan b’iktar minn magna waħda li jkunu jkollhom magni turbo 

propeller b’konfigurazzjoni approvata ta’ iktar minn 9 passiġġiera bilqiegħda jew b’massa 

massima tat-tluq ta’ iżjed minn 5700 kilo, kif ukoll l-ajruplan kollha b’iktar minn magna waħda 

tat-tip turbo-ġett, ikunu mħaddma skond is-Sub-parti G (Klassi ta’ Eżekuzzjoni A). 

(b) L-operatur għandu jiżgura li l-ajruplan li jinstaqu bl-iskrun li jkollhom konfigurazzjoni massima 

approvata ta’ 9 passiġġiera bilqiegħda jew inqas, u b’massa massima tat-tluq ta’ 5700 kilo jew 

inqas, ikunu mħaddma skond is-sub-parti H (Klassi ta’ Eżekuzzjoni B). 

(ċ) L-operatur għandu jiżgura li l-ajruplan li jitħaddmu b’magni li jirreċiprokaw, li jkollhom 

konfigurazzjoni approvata massima ta’ iktar minn 9 passiġġiera bilqiegħda jew massa massima 

tat-tluq ta’ iżjed minn 5700 kilo, jitħaddmu skond is-sub-parti I (Klassi ta’ Eżekuzzjoni C). 
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(d) Fejn il-konformità sħiħa mar-rekwiżiti tas-sub-parti xierqa ma tkunx tista’ tintwera minħabba 

karatteristiċi tad-disinn speċifiku (eż ajruplan supersoniċi jew idroplani), l-operatur għandu 

japplika standards ta’ eżekuzzjoni approvati biex jiżgura livell ta’ sikurezza li jkun ekwivalenti 

għal dak tas-sub-parti xierqa. 

 

OPS 1.475N 

Ġenerali 

(a) L-operatur għandu jiżgura li l-massa ta’ l-ajruplan: 
 

(1) Fil-bidu tat-tluq; jew, fil-każ ta’ ippjanar mill-ġdid matul it-titjira 

 
(2) Fil-punt li minnu jkun japplika l-pjan rivedut tat-titjira operattiva,ma tkunx ikbar mill-

massa li fiha r-rekwiżiti tas-sub-parti xierqa jistgħu jitwettqu sabiex titjira tistà ssir, waqt li 

jkun hemm konċessjoni għat- tnaqqis mistenni fil-massa hekk kif tkun qed tipproċedi t-

titjira, u għar-rimi ta’ karburant skond kif ikun hemm ipprovdut fil-rekwiżit partikolari. 

(b) L-operatur għandu jiżgura li d-data ta' eżekuzzjoni approvata li jkun hemm fil-Manwal tat-Titjira 

ta’ l-Ajruplan tintuża biex tkun stabbilita l-konformità mar-rekwiżiti tas-sub-parti xierqa, imsaħħa 

kif meħieġ b'data oħra aċċettabbli għall-Awtorità kif preskritt fis-Sub-Parti rilevanti. Meta jiġu 

applikati l-fatturi preskritti fis-sub-parti xierqa, għandhom jitqiesu l-fatturi operattivi li jkunu diġà 

ġew inkorporati fid-data ta' l-eżekuzzjoni tal-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan biex tkun evitata l-

applikazzjoni doppja tal-fatturi. 
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(ċ) Meta tintwera l-konformità mar-rekwiżiti tas-sub-parti  xierqa, għandha tingħata attenzjoni lill-

konfigurazzjoni ta’ l-ajruplan, lill-kondizzjonijiet ambjentali u lit-tħaddim tas-sistemi li jkollhom 

effett kuntrarju fuq l-eżekuzzjoni. 

(d) Għall-għanijiet ta’ l-eżekuzzjoni, runway niedi, għajr runway tal-ħaxix, jista’ jitiqies bħala 

wieħed xott. 

(e) L-operatur għandu jqis l-eżattezza ta’ l-iċċartjar meta tkun qed tiġi evalwata l-konformità mar-

rekwiżiti tat-tluq tas-sub-parti applikabbli. 

 

OPS 1.480 

Terminoloġija 

(a) It-termini li ġejjin li jintużaw fis-sub-partijiet F, G, H, I u J, għandhom it-tifsira li ġejja: 

 

(1) Id-Distanza-aċċelerazzjoni  waqfien disponibbli (ASDA). It-tul tal-ġirja tat-tluq 

disponibbli u t-tul tal-mogħdija tal-waqfien, jekk din il-mogħdija tal-waqfien tkun dikjarata 

bħala disponibbli mill-Awtorità xierqa u tkun tista’ ġġorr il-massa ta’ ajruplanl-ajruplan fil-

kondizzjonijiet operattivi li jkun hemm fis-seħħ. 

 

(2) Runway kontaminat. Runway ikun meqjus bħala wieħed kontaminat meta aktar minn 25% 

tal-parti tal-wiċċ tar-runway (kemm jekk f’żoni iżolati jew le) fil-limiti tat-tul u l-wisa’ 

meħtieġa li jintużaw ikun kopert minn dawn li ġejjin: 

 

(i) Ilma tal-wiċċ ta’ aktar minn 3 mm (0·125 in) fond, jew b’silġ li jinħall maħmuġ fl-art, 

jew silġ maħlul, ekwivalenti għal aktar minn 3 mm (0·125 in) ta’ ilma; 
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(ii) Silġ li jkun ġie kkompressat f’massa solida li tirreżisti aktar kompressjoni u li żżomm 

flimkien jew tinkiser f’biċċiet jekk dan jinġabar (silġ kumpatt); jew 

 
(iii) Silġ, inkluż silġ imxarrab. 

 
(3) Runway niedja. Runway jitqies bħala niedja meta l-wiċċ ma jkunx xott, iżda meta l-

indewwa fuqha ma tagħtihiex dehra tleqq. 

 

(4) Runway xott. Runway xott ikun wieħed li la jkun imxarrab u lanqas kontanimat, u jinkudi 

dawk ir-runways miksija biċ-ċangaturi li jkunu ġew ippreparati apposta b’kanali jew 

pavimenti porużi u li jinżammu biex jippermettu azzjoni ta’ waqfien ‘xott b’mod effettiv’ 

anke meta jkun hemm in-nida. 

 

(5) Id-Distanza ta’ l-Illandjar Disponibbli (LDA). It-tul tar-runway iddikjarata li tkun 

disponibbli mill-Awtorità xierqa u adatt għall-ġirja fuq l-art ta’ ajruplan li qed jillandja. 

 

(6) Il-Konfigurazzjoni massima approvata ta’ passiġġiera bilqiegħda. Il-kapaċità massima ta’ 

passiġġiera bilqiegħda ta’ ajruplan partikolari, barra s-siġġijiet tal-pilota jew is-siġġijiet tal-

gverta ta' l-ajruplan u s-siġġijiet ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina skond kif applikabbli, użata mill-

operatur, approvata mill-Awtorità u speċifikata fil-Manwal tat-Tħaddim. 

 

(7) Id-Distanza tat-Tluq Disponibbli (TODA). It-tul tal-ġirja tat-tluq disponibbli u t-tul tal-

clearway disponibbli. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   166 
ANNESS DG C III   MT 

(8) Il-Massa tat-Tluq. Il-massa tat-tluq ta’ l-ajruplan għandha tittieħed li tkun il-massa tiegħu, 

inkluż kollox u kulmin jinġarr fil-bidu tal-ġirja tat-tluq. 

 

(9) Il-Ġirja tat-Tluq disponibbli (TORA). It-tul iddikjarata li tkun disponibbli mill-Awtorità 

xierqa u adatta għall-ġirja fuq l-art ta’ ajruplan li jkun qed jagħmel it-tluq. 

 

(10) Runway imxaraba. Runway jitqies imxaraba meta l-wiċċ tagħha ikun mgħottija bl-ilma, 

jew l-ekwivalenti, inqas minn dak speċifikat fis-sub-paragrafu (a)(2) hawn fuq jew fejn 

ikun hemm nida biżżejjed fuq il-wiċċ tar-runway li jwassal biex din tkun tidher li tirrifletti, 

iżda mingħajr żoni kbar fejn ikun hemm ilma wieqaf. 

 

(b) It-termini ‘distanza aċċelerazzjoni-waqfien’, ‘id-distanza tat-tluq’, ‘il-ġirja tat-tluq’, ‘il-passaġġ 

tat-titjira tat-tluq nett’, ‘il-passaġġ tat-titjira nett b’magna waħda wieqfa fir-rotta’ u ‘il-passaġġ tat-

titjira nett b’żewġ magni wieqfa fir-rotta’, skond kif ikunu relatati għall-ajruplan għandhom it-

tifsiriet tagħhom definiti fir-rekwiżiti ta' adegwatezza għat-titjir li taħthom l-ajruplan ġie 

ċċertifikat, jew kif speċifikat mill-Awtorità jekk din issib li dik id-definizzjoni ma tkunx xierqa 

biex titntwera l-konformità mal-limitazzjonijiet operattivi ta' l-eżekuzzjoni 
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SUB-PARTI G 

KLASSI TA’ EZEKUZZJONI A 

 

OPS 1.485 

Ġenerali 

(a) L-operatur għandu jiżgura li, biex jistabilixxi l-konformità mar-rekwiżitita’ din is-SUB-PARTI, 

id-data ta' l-eżekuzzjoni approvata fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan għandha tkun imsaħħa kif 

meħtieġ b’data oħra li tkun aċċettabbli għall-Awtorità, jekk id-data ta' l-eżekuzzjoni approvata 

fil-Manwal tat-Tirjira ta’ l-Ajruplan ma tkunx biżżejjed fejn jikkonċerna punti bħal: 

 

(1) Li jitqiesu kondizzjonijiet operattivi kuntrarji li jkunu mistennija b’mod raġonevoli 

bħalma huma t-tluq u l-inżul fuq runways kontaminati; u 

 

(2) Li titqies ħsara ta' magna fil-fażijiet kollha tat-titjira. 

 

(b) L-operatur għandu jiżgura li, għall-każ ta’ runway imxarrab u kontaminat, għandha tintuża d-data 

ta; l-eżekuzzjoni li tkun stabbilita skond ir-rekwiżiti applikabbli fuq iċ-ċertifikazzjoni ta’ ajruplan 

kbar jew dik ekwivalenti li tkun aċċettabbli għall-Awtorità. 

 
OPS 1.490 

It-Tluq 

(a) L-operatur għandu jiżgura li l-massa ta' tluq ma tkunx iktar mill-massa massima ta' tluq speċifikata 

fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan għall-altitudni tal-pressjoni u għat-tempertaura ta’ l-

atmosfera fl-ajrudrom li fih ikun se jsir it-tluq. 
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(b) L-operatur għandu jilħaq ir-rekwiżiti li ġejjin meta jistabilixxi l-massimu awtorizzat tal-massa 

tat-tluq: 

 

(1) Id-distanza ta' aċċelerazzjoni/waqfien m’għandhiex tkun iktar mid-distanza ta' 

aċċelerazzjoni/waqfien disponibbli; 

 

(2) Id-distanza tat-tluq m’għandhiex tkun iżjed mid-distanza tat-tluq disponibbli, b’distanza 

tal-clearway ma tkunx iżjed min-nofs tal-ġirja tat-tluq disponibbli; 

 

(3) Il-ġirja tat-tluq m’għandhiex tkun iżjed mill-ġirja tat-tluq disponibbli; 

 

(4) Il-konformità ma’ dan il-paragrafu għandha tintwera bl-użu ta’ valur wieħed ta’ V1 għat-

tluq rifjutat u ssoktat; u 

 

(5) Fuq runway imxaraba jew kontaminata, il-massa tat-tluq m’għandhiex tkun iżjed minn dik 

awtorizzata għat-tluq fuq runway xotta taħt l-istess kondizzjonijiet. 

 

(ċ) Meta tintwera l-konformità mas-sub-paragrafu (b) hawn fuq, l-operatur għandu jqis dawn li 

ġejjin: 

 

(1) L-altitudni tal-pressjoni fl-ajrudrom; 

 

(2) It-temperatura ta' ;-atmosfera fl-ajrudrom; 

 

(3) Il-kondizzjoni tal-wiċċ tar-runway u t-tip tal-wiċċ tar-runway; 

 

(4) Iż-żerżieqa tar-runway fid-direzzjoni tat-tluq; 
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(5) Mhux iktar minn 50% tal-komponent rapportat tar-riħ fil-pruwa jew mhux inqas minn 

150% tal-komponent rapportat tar-riħ minn wara; u 

 

(6) It-telf, jekk ikun hemm, tat-tul tar-runway minħabba l-allinjament ta’ l-ajruplan qabel it-

tluq. 

 

OPS 1.495 

L-Ikklerjar tluqta' ostakli għat-tluq 

 

(a) L-operatur għandu jiżgura li l-passaġġ tat-titjira tat-tluq nett ma jkollu l-ebda ostakli f’distanza 

vertikali ta’ mill-inqas 35 pied jew f’distanza orizzontali ta’ mill-inqas 90 m u 0·125 x D, fejn D 

tkun id-distanza orizzontali li l-ajruplan ikun ivvjaġġa mit-tmiem tad-distanza tat-tluq disponibbli 

jew it-tmiem tad-distanza tat-tluq jekk ikun hemm skedata dawra qabel it-tmiem tad-distanza tat-

tluq disponibbli. Għall-ajruplan b’tul tal-ġwienaħ ta’ inqas minn 60 m, jista’ jintuża kklerjar ta’ 

ostaklu orizzontali ta’ nofs it-tul tal-ġwienaħ ta’ l-ajruplan u 60 m, u 0.125 x D. 

 

(b) Meta tintwera l-konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq, l-operatur għandu jqis dawn li 

ġejjin: 

 

(1) Il-massa ta’ l-ajruplan fil-bidu tal-ġirja tat-tluq; 

 

(2) L-altitudni tal-pressjoni fl-ajrudrom; 

 

(3) It-temperatura ta' l-atmosfera fl-ajrudrom; u 

 

(4) Mhux iktar minn 50% tal-komponent rapportat tar-riħ fil-pruwa jew mhux inqas minn 150% tal-

komponent rapportat tar-riħ minn wara. 
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(ċ) Meta tintwera l-konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq: 

 

(1) Il-bidliet fit-trajettorja m’għandhomx ikunu awtorizzati sal-punt li fih il-passaġġ tat-titjira 

tat-tluq nett ikun kiseb għoli li jkun ugwali għal nofs it-tul tal-ġwienaħ iżda mhux inqas 

minn 50 pied ’il fuq mill-elevazzjoni tat-tmiem tal-ġirja tat-tluq disponibbli. Minn hemm ’il 

quddiem, sa għoli ta’ 400 pied, wieħed għandu jassumi li l-ajruplan ikun miel b’mhux iktar 

minn 15°. Il-fuq minn 400 pied, l-angoli tat-timjila ta’ l-għoli li jkunu ta’ iktar minn 15°, 

iżda mhux iktar minn 25° jistgħu jiġu skedati; 

 

(2) Kwalunkwe parti mill-passaġġ tat-titjira tat-tluq nett li fih l-ajruplan ikun miel b’aktar 

minn 15° għandu jneħħi l-ostakli kollha fil-limiti tad-distanzi orizzontali speċifikati fis-sub-

paragrafi (a), (d) u (e) ta’ dan il-paragrafu b’distanza vertikali ta’ mill-inqas 50 pied; u 

 

(3) L-operatur għandu juża proċeduri speċjali, suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-Awtorità, 

biex japplika angoli ta’ timjila miżjuda ta’ mhux aktar minn 20° bejn 200 u 400 pied, jew 

mhux iktar minn 30° ’il fuq minn 400 pied (Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.495 (c) (3)). 

 

(4) Għandha tingħata konċessjoni adegwata għall-effett ta’ l-angolu tat-timjila fuq veloċitajiet 

operattivi u fuq il-passaġġ tat-titjira, inklużi ż-żiedet tad-distanza li jkunu ġejjin minn 

veloċitajiet operattivi miżjuda. 

 

(d) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq għal dawk il-każijiet fejn il-passaġġ 

tat-titjira maħsub ma jkunx jeħieġ bidliet fit-trajettorja ta’ iktar minn 15°, l-operatur m'għandux 

għalfejn iqis dawk l-ostakli li jkollhom distanza laterali ikbar minn: 

(1) 300 m, jekk il-pilota jkun kapaċi jżomm l-eżattezza navigazzjonali meħtieġa fiż-żona ta' 

responsabbiltà għall-ostakli; jew 

 

(2) 600 m, għat-titjiriet taħt il-kondizzjonijiet l-oħra kollha. 



 

 
13376/1/05 REV1   171 
ANNESS DG C III   MT 

 

(e) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq għal dawk il-każijiet fejn l-passaġġ 

tat-titjira maħsub ma jkunx jeħtieġ bidliet fit-trajettorja ta’ aktar minn 15°, l-operatur ma għandux 

għalfejn iqis dawk l-ostakli li jkollhom distanza laterali li tkun ikbar minn: 

 

(1) 600 m, jekk il-pilota jkun kapaċi jżomm l-eżattezza navigazzjonali meħtieġa fiż-żona ta' 

responsabbiltà għall-ostaklu; jew 

 

(2) 900 m għat-titjiriet taħt il-kondizzjoniet l-oħra kollha. 

 
(f) L-opeatur għandu jistabilixxi proċeduri ta’ kontinġenza biex jilħaq ir-rekwiżiti ta’ l-OPS 1.495 u 

biex jipprovdi rotta bla periklu, waqt li jkunu evitati l-ostakli biex b'hekk l-ajruplan ikun jista’ 

jew ikun konformi mar-rekwiżiti tul ir-rottta ta’ l-OPS 1.500, jew jinżel jew fl-ajrudrom tat-tluq 

jew f’ajrudrom alternattiv tat-tluq. 

 

OPS 1.500 

Fir-rotta – Magna waħda wieqfa 

 

(a) L-operatur għandu jiżgura li d-data tal-passaġġ tat-titjira nett fir-rotta b’magna waħda wieqfa 

murija fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan, li tkun xierqa għall-kondizzjonijiet meteoroloġiċi 

mistennija għat-titjira, tkun konformi jew mas-sub-paragrafu (b) jew (ċ) fil-punti kollha tul ir-

rotta. Il-passaġġ tat-titjira nett għandu jkollu xaqliba pożittiva f’1500 pied ’il fuq mill-ajrudrom 

fejn l-inżul ikun preżunt li jsir wara li tinqala’ ħsara fil-magna. F’kondizzjonijiet meteoroloġiċi li 

jkunu jeħtieġu t-tħaddim ta’ sistemi ta’ ħarsien mis-silġ, l-effett ta’ l-użu tagħhom fuq il-passaġġ 

tat-titjira nett għandu jitqies. 
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(b) Ix-xaqliba tal-passaġġ tat-titjira nett għandha tkun pożittiva f’mill-inqas 1000 pied ’il fuq mill-art 

u l-ostakli kollha tul ir-rotta f’9·3 km (5 nm) fuq kull naħa tat-trajettorja maħsuba. 

 

(ċ) Il-passaġġ tat-titjira nett għandu jippremetti li l-ajruplan ikompli bit-titjira mill-altitudni f’veloċità 

moderata lejn ajrudrom fejn inżul ikun jista’ jsir skond l-OPS 1.515 jew 1.520 skond kif xieraq, 

fejn il-passaġġ tat-titjira nett jikklerja vertikalment, b’mill-inqas 2000 pied, bit-terren u l-ostakli 

kollha tul ir-rotta f’9.3 km (5 nm) fuq kull naħa tat-trajettorja maħsuba jkunu skond is-

subparagrafi (1) sa (4) hawn taħt: 

 

(1) Il-magna titqies li ma taħdimx fil-punt l-aktar kritiku tul ir-rotta; 

 

(2) Jitqiesu l-effetti ta’ l-irjieħ fuq il-passaġġ tat-titjira; 

 

(3) Ir-rimi ta’ karburant ikun awtorizzat sakemm ikun konsistenti biex l-ajruplan jilħaq l-

ajrudrom bir-riżerva ta’ karburant li tkun meħtieġa, jekk tintuża proċedura bla periklu; u 

 

(4) L-ajrudrom fejn l-ajruplan ikun maħsub li se jinżel wara ħsara fil-magna għandu jilħaq il-

kriterji li ġejjin: 

 

(i) Ir-rekwiżiti ta' eżekuzzjoni fil-massa ta l-inżul mistennija jkunu ntlaħqu; u 

 

(ii) Ir-rapporti jew it-tbassir tat-temp, jew kwalunkwe taħlita ta’ dawn, u r-rapporti dwar 

il-kondizzjoni taż-żona juru li nżul bla periklu jkun jista’ jsir fil-ħin stmat ta’ l-inżul. 
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(d) Meta tintwera konformità ma’ l-OPS 1.500, l-operatur għandu jżid il-marġini ta’ wisa’ tas-

subparagrafi (b) u (ċ) hawn fuq għal 18·5 km (10 nm) jekk l-eżattezza navigazzjonali ma tkunx 

laħqet il-95% tal-livell ta' trażżin. 

 

OPS 1.505 

Fir-rotta – Ajruplan bi Tliet Magni jew Aktar, b’Żewġ Magni Wieqfa 

 

(a) L-operatur għandu jiżgura li fl-ebda punt tul it-trajettorja maħsuba l-ajruplan li jkollu tliet magni 

jew aktar ma jkun aktar minn 90 minuta, b’veloċità moderata ta’ medda twila bil-magni kollha 

jaħdmu f’temperatura standard u f’arja kalma, ’il bogħod mill-ajrudrom li fih ir-rekwiżiti ta' l-

eżekuzzjoni  applikabbli fil-massa ta’ l-inżul mistennija jkunu ntlaħqu, sakemm dan ikun 

konformi mas-sub-paragrafi (b) sa (f) hawn taħt. 

 

(b) Id-data tal-passaġġ tat-titjira nett fir-rotta b’żewġ magni mitfija għandha tippermetti li l-ajruplan 

ikun jista’ jkompli bit-titjira, fil-kondizzjonijiet meteoroloġiċi mistennija, mill-punt fejn iż-żewġ 

magni jkunu preżunti li jieqfu fl-istess ħin, lejn ajrudrom li fih ikun possibbli li dan jinżel u jieqaf 

kompletament meta juża l-proċedura preskritta għal inżul b’żewġ magni mitfija. Il-passaġġ tat-

titjira nett għandu jikklerja vertikament, b’mill-inqas 2000 pied, bit-terren u l-ostakli kollha tul ir-

rotta f’9·3 km (5 nm) fuq kull naħa tat-trajettorja maħsuba. F’altitudni u f’kondizzjonijiet 

meteoroloġiċi li jkunu jeħtieġu biex jitħaddmu s-sistemi ta’ ħarsien mis-silġ, l-effett ta’ l-użu 

tagħhom fuq id-data tal-passaġġ tat-titjira nett għandu jitqies sew. Jekk l-eżattezza navigazzjonali 

ma tkunx laħqet il-95% tal-livell ta’ trażżin, l-operatur għandu jżid il-marġini ta’ wisa’ mogħti 

hawn fuq sa 18·5 km (10 nm). 
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(ċ) Iż-żewġ magni għandhom ikunu preżunti li jieqfu fl-iktar punt kritiku ta’ dik il-parti tar-rotta fejn 

l-ajruplan ikun iktar minn 90 minuta, b’veloċità moderata ta’ medda twila bil-magni kollha 

jaħdmu f’temperatura standard u f’arja kalma, ’il bogħod minn ajrudrom li fih ikunu ntlaħqu r-

rekwiżiti ta' eżekuzzjoni applikabbli fil-massa ta’ l-inżul mistennija. 

 

(d) Il-passaġġ tat-titjira nett għandu jkollu xaqliba pożittiva f’1500 pied ’il fuq mill-ajrudrom fejn l-

inżul ikun preżunt li sar wara ħsara fiż-żewġ magni. 

 

(e) Ir-rimi ta’ karburant huwa awtorizzat sakemm ikun konsistenti biex l-ajruplan jilħaq l-ajrudrom 

bir-riżerva ta’ karburant meħtieġa, jekk tintuża proċedura bla periklu. 

 

(f) Il-massa mistennija ta’ l-ajruplan fil-punt fejn iż-żewġ magni jkunu preżunti li jieqfu 

m’għandhiex tkun inqas minn dik li tinkludi karburant biżżejjed biex l-ajruplan ikompli sejjer 

lejn ajrudrom fejn ikun preżunt li jsir l-inżul, u biex dan jasal hemm mill-inqas 1500 pied 

direttament fuq iż-żona ta’ l-inżul u minn hemm ’il quddiem biex itir b’rata fissa għal 15-il 

minuta. 

 

OPS 1.510 

L-Inżul – L-Ajrudromi tad-Destinazzjoni u dawk Alternattivi 

(a) L-operatur għandu jiżgura li l-massa ta’ l-inżul ta’ l-ajruplan stabbilita skond l-OPS 1.475 (a) ma 

tkunx iżjed mill-massa massima ta’ l-inżul speċifikata għall-altitudni u t-temperatura ta' l-

atmosfera mistennija għall-ħin stmat ta’ l-inżul fl-ajrudrom tad-destinazzjoni u dak alternattiv. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   175 
ANNESS DG C III   MT 

(b) Għall-avviċinament ta’ strument b’xaqliba ta’ avviċinament mhux milħuq li tkun ikbar minn 

2·5%, l-operatur għandu jivverifika li l-massa ta’ l-inżul mistennija ta’ l-ajruplan tkun tippermetti 

avviċinament mhux milħuq b’xaqliba tat-tluq li tkun ugwali jew ikbar mix-xaqliba ta’ l-

avviċinament mhux milħuq applikabbli fil-konfigurazzjoni u l-veloċità ta’ avviċinament mhux 

milħuq b’magna waħda wieqfa (ara r-rekwiżiti applikabbli fuq iċ-ċertifikazzjoni ta’ ajruplan 

kbar). L-użu ta’ metodu alternattiv għandu jiġi approvat mill-Awtorità. 

 

(ċ) Għall-avviċinamenti ta’ strument b’għoli ta’ deċiżjoni taħt il-200 pied l-operatur għandu 

jivverifika li l-massa ta’ l-inżul mistennija ta’ l-ajruplan tkun tippermetti xaqliba tat-tluq ta’ 

avviċinament mhux milħuq, bil-magna kritika wieqfa u bil-veloċità u l-konfigurazzjoni jintużaw 

għal go-around ta’ mill-inqas 2·5%, jew ix-xaqliba ppubblikata, liema minn dawk tkun l-akbar 

(ara CS AWO 243). L-użu ta’ metodu alternattiv għandu jkun approvat mill-Awtorità. 

 

OPS 1.515 

L-Inżul – Runways xotti 

(a) L-operatur għandu jiżgura li l-massa ta’ l-inżul ta’ l-aruplan stabbilita skond l-OPS 1.475 (a) 

għall-ħin stmat ta’ l-inżul fl-ajrudrom tad-destinazzjoni u fi kwalunwe ajrudrom alternattiv tkun 

tippermetti nżul b’waqfien sħiħ minn 50 pied ’il fuq mil-limitu minimu: 

 

(1) Għall-ajruplan li jaħdmu b’magni turbo-ġett, f’60% tad-distanza ta’ l-inżul disponibbli; jew 

 

(2) Għall-ajruplan turbo-propeller, f’70% tad-distanza ta’ l-inżul disponibbli; 
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(3) Għall-proċeduri ta’ Avviċinament Wieqaf, l-Awtorità tista’ tapprova l-użu tad-data tad-distanza 

ta’ l-inżul imqassma f’fatturi skond is-sub-paragrafi (a)(1) u (a)(2) huwa fuq kif xieraq, u bbażata 

fuq screen height ta’ inqas minn 50 pied, iżda mhux inqas minn 35 pied. (Ara l-Appendiċi 1 

għall-OPS 1.515(a)(3).); 

 

(4) Meta tintwera l-konformità mas-sub-paragrafi (a)(1) u (a)(2) hawn fuq, l-Awtorità tista’ 

taċċetta b’mod eċċezzjonali, meta tkun sodisfatta li jkun hemm ħtieġa (ara l-Appendiċi 1), 

l-użu ta’ Operazzjonijiet ta’ Nżul Qasir, skond l-Appendiċi 1 u 2 flimkien ma’ kwalunkwe 

kondizzjonijiet supplimentari oħra li l-Awtorità tqis bħala meħtieġa biex tiżgura livell 

aċċettabbli ta’ sigurtà fil-każ partikolari. 

(b) Meta tintwera l-konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq, l-operatur għandu jqis dawn li 

ġejjin: 

 

(1) L-altitudni fl-ajrudrom; 

 

(2)  Mhux iktar minn 50% tal-komponent tar-riħ fil-pruwa jew mhux inqas minn 150% tal-

komponent tar-riħ minn wara; u 

 

(3) L-inklinazzjoni tar-runway fid-direzzjoni ta’ l-inżul jekk ikbar minn +/-2%. 
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(ċ) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq, wieħed għandu jassumi li: 

 

(1) L-ajruplan se jillandja fuq l-iktar runway favorevoli, f’arja kalma; u 

 

(2) L-ajruplan se jillandja fuq l-iktar runway li x’aktarx ikun assenjat, meta wieħed iqis il-

veloċità u d-direzzjoni probabbli tar-riħ u l-karatteristiċi ta’ l-immaniġġjar ta’ fuq l-art ta’ l-

ajruplan, u meta wieħed iqis kondizzjonijiet oħrajn bħalma huma l-assistenza ta’ l-inżul u t-

terren. 

 
(d) Jekk operatur ma jkunx jista’ jikkonforma mas-sub-paragrafu (c)(1) hawn fuq għal ajrudrom tad-

destinazzjoni li jkollu runway waħda, fejn l-inżul ikun jiddependi fuq komponent ta’ riħ 

speċifikat, ajruplan jista’ jintbagħat jekk ikunu ntgħażlu 2 ajrudromi alternattivi li jippermettu 

konformità sħiħa mas-sub-paragrafi (a), (b) u (c). Qabel ma jinbeda avviċinament biex jillandja 

fl-ajrudrom tad-destinazzjoni, il-kmandant għandu jissodisfa lilu nnifsu/lilha nfisha li l-inżul 

jista’ jsir f’konformità sħiħa ma’ l-OPS 1.510 u s-sub-paragrafi (a) u (b) hawn fuq. 

 

(e) Jekk operatur ma jkunx jista’ jkun konformi mas-sub-paragrafu (c)(2) hawn fuq għall-ajrudrom 

tad-destinazzjoni, l-ajruplan ikun jista’ jintbagħat jekk ikun intgħażel ajrudrom alternattiv li jkun 

jippermetti konformità sħiħa mas-sub-paragrafi (a), (b) u (c). 

 

OPS 1.520 

L-Inżul – Runways Imxarrba u Kontaminati 

 

(a) L-operatur għandu jiżgura li meta r-rapporti jew it-tbassir tat-temp xierqa, jew taħlita ta’ dawn, 

ikunu juru li r-runway fil-ħin stmat tal-wasla tista’ tkun imxarrba, id-distanza ta’ l-inżul 

disponibbli għandha tkun mill-inqas 115% tad-distanza ta’ l-inżul meħtieġa, li tiġi stabbilita 

skond l-OPS 1.515. 
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(b) L-operatur għandu jiżgura li meta r-rapporti jew it-tbassir tat-temp xierqa, jew taħlita ta’ dawn, 

ikunu juru li r-runway fil-ħin stmat tal-wasla tista’ tkun kontaminata, id-distanza ta’ l-inżul 

disponibbli għandha tkun mill-inqas id-distanza ta’ l-inżul li tkun stabbilita skond is-sub-

paragrafu (a) hawn fuq, jew mill-inqas 115% tad-distanza ta’ l-inżul stabbilita skond id-data 

approvata tad-distanza ta’ l-inżul kontaminat jew dik ekwivalenti li tkun aċċettata mill-Awtorità, 

liema minn dawn tkun l-akbar. 

 

(ċ) Distanza ta’ nżul fuq runway imxarrba li tkun iqsar minn dik meħtieġa fis-sub-paragrafu (a) hawn 

fuq, iżda mhux inqas minn dik meħtieġa mill-OPS 1.515 (a), tista’ tintuża jekk il-Manwal tat-

Titjir ta’ l-Ajruplan ikun jinkludi informazzjoni addizzjonali speċifika dwar id-distanzi ta’ l-inżul 

fuq runways imxarrba. 

 

(d) Distanza ta’ nżul fuq runway kontaminata imħejjija b’mod speċjali li tkun iqsar minn dik 

meħtieġa fis-sub-paragrafu (b) hawn fuq, iżda mhux inqas minn dik meħtieġa mill-OPS 1.515 (a), 

tkun tista’ tintuża jekk il-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan ikun jinkludi informazzjoni addizzjonali 

speċifika dwar id-distanzi ta’ l-inżul fuq runways kontaminati. 

 

(e) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafi (b), (c) u (d) hawn fuq, il-kriterji ta’ l-OPS 1.515 

għandhom ikunu applikati skond dawn ħlief li l-OPS 1.515 (a)(1) u (2) m’għandux ikun applikat 

għas-sub-paragrafu (b) hawn fuq. 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.495 (c)(3) 

L-Approvazzjoni ta’ angoli ta’ timjil laterali miżjuda 

 

(a) Biex jintużaw angoli ta’ timjil laterali miżjuda li jkunu jeħtieġu approvazzjoni speċjali, il-kriterji 

li ġejjin għandhom jintlaħqu: 

 

(1) Il-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan għandu jkun fih data approvata għaż-żjieda meħtieġa fil-

veloċità u d-data operattivi biex ikun jista’ jiġi fformat il-passaġġ tat-titjira meta jitqiesu l-

angoli ta’ timjil laterali miżjuda u l-veloċitajiet. 

 

(2) Il-gwida viżwali għandha tkun disponibbli għall-eżattezza tan-navigazzjoni. 

 

(3) Il-valuri minimi tat-temp u l-limitazzjonijiet tar-riħ għandhom ikunu speċifikati għal kull 

runway u approvati mill-Awtorità. 

 

(4) It-taħriġ skond l-OPS 1.975. 

 

Appendiċi 1 għall-OPS 1.515 (a)(3) 

Il-Proċeduri ta’ Avviċinament Wieqaf 

 

(a) L-Awtorità tista’ tapprova l-applikazzjoni ta’ proċeduri ta’ Avviċinament Wieqaf billi jintużaw 

angoli ta’ inklinazzjoni ta' l-inżul ta’ 4·5° jew iktar u bi screen heights ta’ inqas minn 50 pied iżda 

mhux inqas minn 35 pied, sakemm jintlaħqu l-kriterji li ġejjin: 

 

(1) Il-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan għandu jiddikjara l-angolu massimu ta l-inklinazzjoni ta' 

l-inżul approvat, kwalunkwe limitiazzjonijiet oħra, proċeduri normali, mhux normali jew 

ta’ emerġenza għall-avviċinament wieqaf kif ukoll emendi fid-data tat-tul tal-medda meta 

jintużaw kriterji ta’ avviċinament wieqaf; 
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(2) Sistema adatta ta’ riferenza ta’ glidepath li tinkludi mill-inqas sistema ta’ indikazzjoni ta’ 

glidepath viżwali għandha tkun disponibbli f’kull ajrudrom li fih għandhom isiru proċeduri 

ta’ avviċinament wieqaf; u 

 

(3) Il-valuri minimi tat-temp għandhom ikunu speċifikati u approvati għal kull runway li se 

tintuża b’avviċinament wieqaf. Għandha tingħata attenzjoni għal dawn li ġejjin: 

 

(i) Is-sitwazzjoni ta’ l-ostaklu; 

 

(ii) It-tip ta’ riferenza tal-glidepath u tal-gwida tar-runway bħalma huma l-assistenza 

viżwali, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) Ir-riferenza viżwali minima li tkun meħtieġa fid-DH u l-MDA; 

 

(iv) It-tagħmir disponibbli li jintuża fl-ajru; 

 

(v) Il-kwalifiki tal-pilota u familjarizzazzjoni speċjali ma’ l-ajrudrom; 

 

(vi) Il-limitazzjonijiet u l-proċeduri tal-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan; u 

 

(vii) Il-kriterji ta’ avviċinament mhux milħuq. 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.515 (a)(4) 

Operazzjonijiet ta’ Nżul fil-Qosor 

 

(a) Għall-għan ta’ l-OPS 1. 515 (a)(4), id-distanza użata għall-kalkolazzjoni tal-massa ta’ l-inżul 

awtorizzata tista’ tikkonsisti mit-tul użabbli taż-żona bla periklu dikjarata u d-distanza ta’ l-inżul 

dikjarat disponibbli. L-Awtorità tista’ tapprova dawn l-operazzjonijiet skond il-kriterji li ġejjin: 

 

(1) Id-dimostrazzjoni tal-ħtieġa għall-Operazzjonijiet ta’ Nżul fil-Qosor.  Għandu jkun 

hemm interess pubbliku ċar u ħtieġa operattiva għall-operazzjoni, jew minħabba l-bgħid ta’ 

l-ajruport jew minħabba l-limitazzjonijiet fiżiċi li jikkonċernaw l-estensjoni tar-runway. 

 

(2) Il-Kriterji ta’ l-Ajruplan u dawk Operattivi. 

 

(i) L-Operazzjonijiet ta’ Nżul fil-Qosor għandhom jiġu approvati biss għall-ajruplan fejn 

id-distanza vertikali bejn il-passaġġ ta’ għajnejn il-pilota u l-passaġġ ta’ l-iktar parti 

baxxa tar-roti, bl-ajruplan stabbilit fuq il-glide path normali, ma tkunx ta’ iżjed minn 

3 metri. 

 

(ii) Meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-valuri operattivi minimi ta’ l-ajrudrom, il-

viżibilità/RVR m’għandhiex tkun inqas minn 1.5 km. Minbarra, il-limitazzjonijiet tar-

riħ għandhom ikunu speċifikati fil-Manwal tat-Tħaddim. 

 

(iii) L-esperjenza minima tal-pilota, ir-rekwiżiti tat-taħriġ u l-familjarizzazzjoni speċjali 

ma ajrudrom għandhom ikunu speċifikati għal dawn l-operazzjonijiet fil-Manwal tat-

Tħaddim. 
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(3) Wieħed għandu jassumi li l-għoli tal-qsim fil-bidu tat-tul użabbli taż-żona bla periklu 

dikjarata jkun ta’ 50 pied. 

 

(4) Kriterji addizzjonali. L-Awtorità tista’ timponi dawn il-kondizzjonijiet addizzjonali 

skond kif ikun meħtieġ għall-operazzjoni bla periklu, waqt li jitqiesu l-karatteristiċi tat-tip 

ta’ l-ajruplan, il-karatteristiċi orografiċi fiż-żona ta’ l-avviċinament, l-assistenza disponibbli 

ta’ l-avviċinament u konsiderazzjonijiet dwar l-avviċinament mhux milħuq/inżul imfixkel. 

Dawn il-kondizzjonijiet addizzjonali jistgħu jkunu, per eżempju, ir-rekwiżit għas-sistema 

ta’ l-indikatur ta' l-inklinazzjoni tat-tip VASI/PAPI. 

 

Appendiċi 2 għall-OPS 1.515 (a)(4) 

Il-Kriterji tal-Mitjar għall-Operazzjonijiet ta’ Nżul fil-Qosor 

 

(a) L-użu ta’ żona mingħajr periklu għandu jkun approvat mill-awtorità ta’ l-ajruport. 

 

(b) It-tul użabbli taż-żona bla periklu dikjarata taħt id-disposizzjonijiet ta’ 1.515 (a)(4), u dan l-

Appendiċi, m’għandux ikun ta’ iktar minn 90 metru. 

 

(ċ) Il-wisa’ taż-żona bla periklu dikjarata m’għandhiex tkun inqas mid-doppju tal-wisa’ tar-runway 

jew id-doppju tat-tul tal-ġwienaħ, liema minn dawn tkun l-akbar, iċċentrata fuq il-linja taċ-ċentru 

tar-runway estiż. 
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(d) Iż-żona bla periklu dikjarata m’għandha jkollha l-ebda ostakli jew depressjonijiet li jistgħu 

jpoġġu fil-periklu ajruplan li jkun qed jillandja qabel tibda r-runway u l-ebda oġġett mobbli 

m’għandu jkun awtorizzat fuq iż-żona bla periklu dikjarata waqt li r-runway ikun qed tintuża 

għall-operazzjonijiet ta’ nżul fil-qosor. 

 

(e) L-inklinazzjoni taż-żona bla periklu dikjarata m’għandhiex tkun iżjed minn 5% ’il fuq u lanqas 

2% ’l isfel fid-direzzjoni ta’ l-inżul. 

 

(f) Għall-għan ta’ din l-operazzjoni, ir-rekwiżit tas-saħħa tad-direzzjoni ta’ l-OPS 1.480 (a)(5) 

m’hemmx għalfejn ikun applikat għaż-żona ddikjarata bla periklu. 

 

SUB-PARTI H 

KLASSI TA’ EŻEKUZZJONI B 

 

OPS 1.525 

Ġenerali 

 

(a) L-operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’magna waħda: 

 

(1) Bil-lejl; jew 

 

(2) F’Kondizzjonijiet Meteoroloġiċi ta’ l-Istrument ħlief taħt Regoli Speċjali tat-Titjira 

Viżwali. 

 

Nota: Il-limitazzjonijiet fuq it-tħaddim ta’ ajruplan b’magna waħda huma koperti bl-OPS 1.240 

(a)(6). 
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(b) L-operatur għandu jittratta ajruplan b’żewġ magni li ma jilħqux ir-rekwiżiti tat-tluq ta’ l-

Appendiċi 1 għall-OPS 1.525 (b) bħala ajruplan b’magna waħda. 

 

OPS 1.530 

It-Tluq 

 

(a) L-operatur għandu jiżgura li l-massa tat-tluq ma tkunx iżjed mill-massa massima tat-tluq 

speċifikata fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan għall-altitudni tal-pressjoni u t-temperatura ta' l-

ambjent ta' l-ajrudrom li fihom għandu jsir it-tluq. 

 

(b) L-operatur għandu jiżgura li d-distanza tat-tluq mhux fatturata, kif speċifikat fil-Manwal tat-Titjir 

ta’ l-Ajruplan ma tkunx iżjed: 

 

(1) Meta tiġi moltiplikata b’fattur ta’ 1 25, il-ġirja tat-tluq li tkun disponibbli; jew 

 

(2) Meta l-mogħdija tal-waqfien u/jew ta’ l-ikklerjar tkun disponibbli, dawn li ġejjin: 

 

(i) Il-ġirja tat-tluq li tkun disponibbli; 

 

(ii) Meta moltiplikata b’fattur ta’ 115, id-distanza tat-tluq li tkun disponbbili; u 

 

(iii) Meta moltiplikata b’fattur ta’ 13, id-distanza aċċelerazzjoni-waqfien li tkun 

disponibbli. 
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(ċ) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (b) hawn fuq, l-operatur għandu jqis dawn li ġejjin: 

 

(1) Il-massa ta’ l-ajruplan fil-bidu tal-ġirja tat-tluq; 

 

(2) L-altitudni tal-pressjoni fl-ajrudrom; 

 

(3) It-temperatura ta' l-ambjent fl-ajrudrom; 

 

(4) Il-kondizzjoni tal-wiċċ ta’ tar-runway u t-tip ta’ wiċċ tar-runway; 

 

(5) L-inklinazzjoni tar-runway fid-direzzjoni tat-tluq u 

 

(6) Mhux iktar minn 50% tal-komponent rapportat tar-riħ minn quddiem jew mhux inqas minn 

150% tal-komponent rapportat tar-riħ li jonfoħ minn wara. 
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OPS 1.535 

L-Ikklerjar mill-Ostakli tat-Tluq – Ajruplan b’Iktar minn Magna Waħda 

 

(a) L-operatur għandu jiżgura li l-passaġġ tat-titjira matul it-tluq ta’ ajruplan b’żewġ magni jew aktar, 

stabbilit skond dan is-sub-paragrafu, ikun ikklerja l-ostakli kollha b’marġinu vertikali ta’ mill-

inqas 50 pied, jew b’distanza orizzontali ta’ mill-inqas 90 m u 0·125 x D, fejn D tkun id-distanza 

orizzontali li l-ajruplan ikun għamel mit-tmiem tad-distanza tat-tluq disponibbli jew mit-tmiem 

tad-distanza tat-tluq jekk tkun skedata dawra qabel it-tmiem tad-distanza tat-tluq disponibbli, ħlief 

kif hemm stabbilit fis-sub-paragrafi (b) u (c) hawn taħt. Għall-ajruplan b’tul ta’ ġwienaħ ta’ inqas 

minn 60 m, jistà jintuża kklerjar ta’ ostaklu orizzontali ta’ nofs it-tul tal-ġwienaħ ta’ l-ajruplan u 

60 m, u 0.125 x D. Meta tintwera konformità ma’ dan is-sub-paragrafu wieħed għandu jassumi li: 

 

(1) Il-passaġġ tat-titjira matul t-tluq jibda f’għoli ta’ 50 pied ’il fuq mill-wiċċ fit-tmiem tad-

distanza tat-tluq meħtieġa bl-OPS 1.530 (b) u jintemm f’għoli ta’ 1500 pied ’il fuq mill-

wiċċ; 

 

(2) L-ajruplan ma jitmejjilx lateralment qabel ma dan jilħaq għoli ta’ 50 pied ’il fuq mill-

wiċċ, u li minn hemm ’il quddiem l-angolu tat-timjil laterali ma jkunx ta’ aktar minn 15°; 

 

(3) Il-ħsara fil-magna kritika sseħħ fil-punt fuq il-passaġġ tat-titjira tluq matul it-tluq bil-magni 

kollha, fejn ir-riferenza viżwali biex ikunu evitati l-ostakli tkun mistennija li tintilef; 
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(4) Ix-xaqliba tal-passaġġ tat-titjira matul it-tluq minn 50 pied sa l-għoli preżunt tal-ħsara tal-

magna tkun ugwali għax-xaqliba medja bil-magni kollha matul it-tluq u t-transizzjoni lejn 

il-konfigurazzjoni tul ir-rotta, immoltiplikata b’fattur ta’ 0·77; u 

 

(5) Ix-xaqliba tal-passaġġ tat-titjira matul it-tluq mill-għoli milħuq skond is-sub-paragrafu (4) 

hawn fuq sat-tmiem tal-passaġġ tat-titjira matul it-tluq, tkun ugwali għax-xaqliba matul it-

tluq tul ir-rotta b’magna waħda wieqfa murija fil-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan. 

 

(b) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq għal dawk il-każijiet fejn il-passaġġ 

tat-titjira maħsub ma jkunx jeħtieġ bidliet fil-mogħdija ta’ iktar minn 15°, l-operatur m’hemmx 

għalfejn iqis dawk l-ostakli li jkollhom distanza laterali ikbar minn: 

 

(1) 300 m, jekk it-titjira ssir taħt kondizzjonijiet li jippemettu navigazzjoni tal-gwida tal-kors 

viżwali jew, jekk l-assistenza navigazzjonali tkun disponibbli, li jgħinu lill-pilota biex 

iżżomm il-passaġġ tat-titjira maħsub bl-istess eżattezza (ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 

1.535 (b)(1) u (c)(1)); jew 

 

(2) 600 m, għat-titjiriet taħt il-kondizzjonijiet l-oħra kollha. 
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(ċ) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq għal dawk il-każijiet fejn il-passaġġ 

tat-titjira maħsub ikun jeħtieġ bidliet fil-mogħdija ta’ iktar minn 15°, l-operatur ma jkollux 

għalfejn jikkonsidra dawk l-ostakli li jkollhom distanza laterali ikbar minn: 

 

(1) 600 m għat-titjiriet taħt kondizzjonijiet li jippermettu n-navigazzjoni tal-gwida tal-kors 

viżwali (ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.535 (b)(1) u (c)(1)); 

 

(2) 900 m għat-titjiriet taħt il-kondizzjonijiet l-oħra kollha. 

 

(d) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafi (a), (b) u (c) hawn fuq, l-operatur għandu jqis dan li 

ġej: 

 

(1) Il-massa ta’ l-ajruplan fil-bidu tal-ġirja tat-tluq; 

 

(2) L-altitudni tal-pressjoni fl-ajrudrom; 

 

(3) It-temperatura ta' l-ambjent fl-ajrudrom; u 

 

(4) Mhux iktar minn 50% tal-komponent rapportat tar-riħ minn quddiem jew mhux iktar minn 

150% tal-komponent rapportat tar-riħ li jonfoħ minn wara. 
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OPS 1.540 

En-Route – Ajruplan b’aktar minn magna waħda 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-ajruplan, fil-kondizzjonijiet meteoroloġiċi mistennija għat-titjira, u 

fil-każ li jiżviluppa ħsara f'waħda mill-magna, bil-magni l-oħra jaħdmu fil-limiti tal-

kondizzjonijiet speċifikati tal-qawwa kontinwa massima, ikun kapaċi li jkompli t-titjira fi jew ’il 

fuq mill-altitudni minimi rilevanti ta' titjir bla periklu li huma ddikjarati fil-Manwal tat-Tħaddim 

sa punt ta’ 1000 pied ’il fuq mill-ajrudrom li fih ikunu jistgħu jintlaħqu r-rekwiżiti ta' 

eżekuzzjoni. 

 

(b) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq: 

 

(1) L-ajruplan m’għandux ikun preżunt li jkun qed itir f’altitudni li tkun iktar minn dik li fiha r-

rata ta’ tluq tkun ugwali għal 300 pied kull minuta, bil-magni kollha jaħdmu fil-limiti tal-

kondizzjonijiet speċifikati tal-qawwa kontinwa massima; u 

 

(2) Ix-xaqliba preżunta tul ir-rotta b’magna waħda wieqfa għandha tkun ix-xaqliba grossa ta’ 

l-inżul jew tat-tluq, skond kif xieraq, li tiżdied rispettivament b’xaqliba ta’ 0·5%, jew tonqos 

b’xaqliba ta’ 0·5%. 
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OPS 1.542 

En-Route – Ajruplan b’magna waħda 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-ajruplan, fil-kondizzjonijiet meteoroloġiċi mistennija għat-titjira, u 

fil-każ li jiżviluppa ħsara fil-magna, ikun kapaċi jilħaq post li fih ikun jista’ jsir inżul ta’ 

emerġenza bla periklu. Għall-ajruplan ta’ fuq l-art, ikun meħtieġ post fuq l-art, sakemm ma jkunx 

approvat mod ieħor mill-Awtorità. 

 

(b) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq: 

 

(1) L-ajruplan m’għandux ikun preżunt li qed itir, meta l-magna tiegħu tkun qed taħdem fil-

limiti tal-kondizzjonijiet speċifikati tal-qawwa kontinwa massima, f’altitudni li tkun iżjed 

minn dik li fiha r-rata tat-tluq tkun ugwali għal 300 pied fil-minuta;  

 

(2) Ix-xaqliba preżunta tul ir-rotta għandha tkun ix-xaqliba grossa ta’ l-inżul miżjuda 

b’xaqliba ta’ 0·5%. 

 

OPS 1.545 

L-Inżul – L-Ajrudromi tad-Destinazzjoni u l-Ajrudromi Alternattivi 

 

L-operatur għandu jiżgura li l-massa ta’ l-inżul ta’ l-ajruplan, stabbilita skond l-OPS 1.475 (a), ma 

tkunx iżjed mill-massa massima ta’ l-inżul speċifikata għall-altitudni u t-temperatura ta' l-ambjent 

mistennija għall-ħin stmat ta’ l-inżul fl-ajrudrom tad-destinazzjoni u f’dak alternattiv. 
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OPS 1.550 

L-Inżul – Runway Xotta 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-massa ta’ l-inżul ta’ l-ajruplan, stabbilita skond l-OPS 1.475 (a) 

għall-ħin stmat ta’ l-inżul, tkun tippermetti nżul ta’ waqfien sħiħ minn 50 pied ’il fuq mil-livell 

massimu fil-limiti ta’ 70% tad-distanza ta’ l-inżul disponibbli fl-ajrudrom tad-destinazzjoni u fi 

kwalunkwe ajrudrom alternattiv. 

 

(1) L-Awtorità tista’ tapprova l-użu ta' data tad-distanza ta’ l-inżul li tinqasam f’fatturi skond 

dan il-paragrafu u tkun ibbażata fuq screen height ta’ inqas minn 50 pied, iżda mhux inqas 

minn 35 pied (ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.550 (a)); 

 

(2) L-Awtorità tista’ tapprova Operazzjonijiet ta’ Nżul fil-Qosor, skond il-kriterji li hemm fl-

Appendiċi 2 għall-OPS 1.550 (a). 

 

(b) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq, l-operatur għandu jqis dan li ġej: 

 

(1) L-altitudni ta’ l-ajrudrom; 

 

(2) Mhux iktar minn 50% tal-komponent tar-riħ minn quddiem jew mhux inqas minn 150% 

tal-komponent tar-riħ li jonfoħ minn wara. 
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(3) Il-kondizzjoni tal-wiċċ tar-runway u t-tip ta’ wiċċ tar-runway; u 

 

(4) L-inklinazzjoni tar-runway fid-direzzjoni ta’ l-inżul; 

 

(ċ) Biex ajruplan jittajjar skond is-sub-paragrafu (a) hawn fuq, wieħed għandu jassumi li: 

 

(1) L-ajruplan għandu jillandja fuq l-iktar runway favorevoli, f’arja kalma; u 

 

(2) L-ajruplan għandu jinżel fuq l-iktar runway li x’aktarx ikun assenjat meta wieħed iqis il-

veloċità u d-direzzjoni probabbli tar-riħ u l-karatteristiċi ta’ l-immaniġġjar ta’ l-ajruplan fuq 

l-art, u meta wieħed iqis kondizzjonijiet oħrajn bħalma huma l-assistenza ta’ l-inżul u t-

terren. 

 

(d) Jekk l-operatur ma jkunx jista’ jikkonforma mas-sub-paragrafu (c)(2) hawn fuq għall-ajrudrom 

tad-destinazzjoni, l-ajruplan jista’ jittajjar jekk jintgħażel ajrudrom alternattiv li jippermetti l-

konformità sħiħa mas-sub-paragrafu (a), (b) u (c) hawn fuq. 

 

OPS 1.555 

L-Inżul – Runways Imxarrba u Kontaminati 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li meta r-rapporti u t-tbassir tat-temp xierqa, jew taħlita ta’ dawn, ikunu 

juru li r-runway fil-ħin stmat tal-wasla tista' tkun mxarrba, id-distanza ta’ l-inżul disponibbli 

għandha tkun ugwali għal jew iżjed mid-distanza ta’ l-inżul meħtieġa, liema distanza tkun 

stabbilita skond l-OPS 1.550, multiplikata b’fattur ta’ 1·15. 
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(b) L-operatur għandu jiżgura li meta r-rapporti jew it-tbassir tat-temp xierqa, jew taħlita ta’ dawn, 

ikunu juru li r-runway fil-ħin stmat tal-wasla jista’ jkun kontaminat, id-distanza ta’ l-inżul, li tkun 

stabbilita billi tintuża d-data li tkun aċċettabbli għall-Awtorità għal dawn il-kondizzjonijiet, 

m’għandhiex tkun iżjed mid-distanza ta’ l-inżul disponibbli. 

 

(c) Distanza ta’ nżul fuq runway imxarrba li tkun iqsar minn dik meħtieġa fis-sub-paragrafu (a) hawn 

fuq, iżda mhux inqas minn dik meħtieġa mill-OPS 1.550 (a), tista’ tintuża jekk il-Manwal tat-

Titjir ta’ l-Ajruplan ikun jinkludi informazzjoni addizzjonali speċifika dwar id-distanzi ta’ l-inżul 

fuq runways imxarrba. 

 

Appendiċi 1 għall-OPS 1.525 (b) 

Ġenerali – It-Tluq ta' l-Inżul u tat-Tluq 

(Ir-rekwiżiti ta’ dan l-Appendiċi huma bbażati fuq il-JAR–23.63 (c)(1) u l-JAR–23.63 (c)(2), effettivi 

mill-11 ta’ Marzu 1994) 

 

(a) It-Tluq tat-Tluq 

 

(1) Il-Magni Kollha Jaħdmu 

 

(i) Ix-xaqliba wieqfa tat-tluq ta’ wara t-tluq għandha tkun mill-inqas 4% bi: 

 

(A) Qawwa tat-tluq fuq kull magna; 

 



 

 
13376/1/05 REV1   194 
ANNESS DG C III   MT 

(B) It-tagħmir ta’ l-illandjar estiż ħlief li jekk it-tagħmir ta’ l-illandjar ikun jista’ 

jitraġġa’ lura f’mhux iktar minn 7 sekondi, wieħed jista’ jassumi li dan ikun 

traġġa’ lura; 

 

(Ċ) Il-flaps tal-ġwienaħ fil-posizzjoni(jiet) tat-tluq; u 

 

(D) Veloċità tat-tluq li ma tkunx inqas mill-ikbar ta’ 1·1 VMC u 1·2 VS1. 

 

(2) Magna Waħda Wieqfa 

 

(i) Ix-xaqliba wieqfa tat-tluq f’altitudni ta’ 400 pied ’il fuq mill-wiċċ tat-tluq għandu jkun 

pożittiv biżżejjed bi: 

 

(A) Il-magna kritika wieqfa u l-iskrun tagħha fil-posizzjoni minima tad-dawran; 

 

(B) Il-magna l-oħra fil-qawwa tat-tluq; 

 

(Ċ) It-tagħmir ta’ l-illandjar imraġġa’ lura; 

 

(D) Il-flaps tal-ġwienaħ fil-posizzjoni(jiet) tat-tluq; u 

 

(E) Veloċità tat-tluq li tkun ugwali għal dik miksuba f’50 pied. 
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(ii) Ix-xaqliba wieqfa tat-tluq m’għandhiex tkun inqas minn 0·75% ta’ altitudni ta’ 1500 

pied ’il fuq mill-wiċċ tat-tluq bil- 

 

(A) Magna kritika wieqfa u l-iskrun tagħha fil-posizzjoni minima tad-dawran; 

 

(B) Magna l-oħra f’mhux iktar mill-qawwa kontinwa massima; 

 

(Ċ) Tagħmir ta’ l-illandjar imraġġa’ lura; 

 

(D) Flaps tal-ġwienaħ imraġġa’ lura; u 

 

(E) Veloċità tat-tluq ta’ mhux inqas minn 1·2 VS1. 

 

(b) It-Tluq ta’ l-Inżul 

 

(1) Il-Magni Kollha Jaħdmu 

 

(i) Ix-xaqliba wieqfa tat-tluq għandha tkun mill-inqas 2·5% bi: 

 

(A) Mhux iktar mill-qawwa jew il-propulsjoni li tkun disponibbli 8 sekondi wara l-

bidu tal-moviment tal-kontrolli tal-qawwa mill-posizzjoni wieqfa minima tat-

titjira; 
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(B) It-tagħmir ta’ l-illandjar estiż; 

 

(Ċ) Il-flaps tal-ġwienaħ fil-posizzjoni ta’ l-illandjar; u 

 

(D) Veloċità tat-tluq ugwali għal  VREF. 

 

(2) Magna Waħda Wieqfa 

 

(i) Ix-xaqliba wieqfa tat-tluq m’għandhiex tkun inqas minn 0·75% f’altitudni ta’ 1500 

pied ’il fuq mill-wiċċ ta’ l-inżul bil- 

 

(A) Magna kritika wieqfa u l-iskrun tagħha fil-posizzjoni minima tad-dawran; 

 

(B) Magna l-oħra f’mhux iktar mill-qawwa kontinwa massima; 

 

(Ċ) Tagħmir ta’ l-inżul imraġġa’ lura; 

 

(D) Flaps tal-ġwienaħ imraġġa’ lura; u 

 

(E) Veloċità tat-tluq ta’ mhux inqas minn 1·2 VS1. 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.535 (b)(1)u (c)(1) 

Il-Passaġġ tat-Titjira matul it-Tluq – In-Navigazzjoni tal-Gwida tal-Kors Viżwali 

 

Biex jippermetti n-navigazzjoni tal-kors viżwali, operatur għandu jiżgura li l-kondizzjonijiet tat-temp li 

jkun hemm waqt l-operazzjoni, inklużi l-għoli tas-sħab u l-viżibilità, ikunu tali li l-punti ta’ riferenza 

ta’ l-ostaklu u/jew ta’ l-art ikunu jistgħu jidhru u jiġu identifikati. Il-Manwal tat-Tħaddim għandu 

jispeċifika, għall-ajrudrom(i) ikkonċernat(i), il-kondizzjonijiet minimi tat-temp li jgħinu lill-ekwipaġġ 

tat-titjira biex jistabilixxi u jżomm il-passaġġ tat-titjira b’mod korrett fejn jikkonċerna l-punti ta’ 

riferenza ta’ fuq l-art, biex ikun hemm ikklerjar bla periklu fejn jikkonċerna l-ostakli u t-terren kif ġej: 

 

(a) Il-proċedura għandha tkun definita sew fejn jikkonċerna l-punti ta’ riferenza ta’ fuq l-art biex il-

mogħdija li minnha se tgħaddi t-titjira tkun tista’ tiġi analizzata għar-rekwiżiti ta’ l-ikklerjar ta’ 

ostakli; 

 

(b) Il-proċedura għandha tkun fil-limiti tal-ħiliet ta’ l-ajruplan, fejn jikkonċerna l-veloċità ’l 

quddiem, l-angolu tat-timjil laterali u l-effetti tar-riħ; 

 

(ċ) Għall-użu ta’ l-ekwipaġġ, għandha tingħata deskrizzjoni bil-mitkub u/jew illustrata dwar il-

proċedura; u 

 

(d) Il-kondizzjonijiet ambjentali li jillimitaw għandhom ikunu speċifikati (eż. ir-riħ, is-sħab, il-

viżibilità, il-jum/il-lejl, id-dawl ta' l-ambjent, id-dwal ta’ ostaklu). 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.550 (a) 

Il-Proċeduri ta’ Avviċinament Wieqaf 

 

(a) L-Awtorità tista’ tapprova l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ Avviċinament Wieqaf bl-użu ta’ 

angoli ta’ glide slope ta’ 4.5° jew iktar, u bi screen heights ta’ inqas minn 50 pied iżda mhux 

inqas minn 35 pied, sakemm jintlaħqu l-kriterji li ġejjin: 

 

(1) Il-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan għandu jiddikjara l-angolu massimu tal-glide slope 

approvat, kwalunkwe limitazzjonijiet oħra, proċeduri normali, mhux normali jew ta’ 

emerġenza għall-avviċinament wieqaf, kif ukoll emendi fid-data tat-tul tal-medda meta 

jintużaw il-kriterji ta’ l-avviċinament wieqaf; 

 

(2) Sistema adattata ta’ riferenza tal-glide path, li tkun tinkludi mill-inqas sistema li tindika l-

glidepath viżwali, għandha tkun disponibbli f’kull ajrudrom li fih għandhom isiru l-

proċeduri ta’ l-avviċinament wieqaf; u 

 

(3) Il-valuri minimi tat-temp għandhom ikunu speċifikati u approvati għal kull runway 

b’avviċinament wieqaf. Għandha tingħata attenzjoni għal dawn li ġejjin: 

 

(i) Is-sitwazzjoni ta’ l-ostaklu; 

 

(ii) It-tip ta’ riferenza tal-glide path u tal-gwida tar-runway bħalma huma l-assistenza 

viżwali, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) Ir-riferenza viżwali minima li għandha tkun meħtieġa fid-DH u l-MDA; 
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(iv) It-tagħmir disponibbli li jintuża fl-ajruplan; 

 

(v) Il-kwalifiki tal-pilota u familjarizzazzjoni speċjali ma’ l-ajrudrom; 

 

(vi) Il-limitazzjonijiet u l-proċeduri tal-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan; u 

 

(vii) Il-kriterji ta’ l-avviċinament mhux milħuq. 

 

Appendiċi 2 għall-OPS 1. 550 (a) 

Operazzjonijiet ta’ Inżul fil-Qosor 

 

(a) Għall-għan ta’ l-OPS 1.550 (a)(2), id-distanza użata għall-kalkolazzjoni tal-massa ta’ l-inżul 

awtorizzata tista’ tikkonsisti mit-tul użabbli taż-żona ddikjarata bla periklu u d-distanza ta’ l-inżul 

iddikjarata li tkun disponibbli. L-Awtorità tista’ tapprova dawn l-operazzjonijiet skond il-kriterji 

li ġejjin: 

 

(1) L-użu taż-żona ddikjarata bla periklu għandha tkun approvata mill-Awtorità ta’ l-ajrudrom; 

 

(2) Iż-żona ddikjarata bla periklu m’għandu jkollha l-ebda ostaklu jew depressjonijiet li jistgħu 

jpoġġu fil-periklu lill-ajruplan li jkun qed jillandja qabel tibda r-runway, u l-ebda oġġett 

mobbli m’għandu jkun awtorizzat fuq iż-żona ddikjarata bla periklu waqt li r-runway ikun 

qed jintuża għall-operazzjonijiet ta’ nżul fil-qosor; 
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(3) L-inklinazzjoni taż-żona ddikjarata bla periklu m’għandhiex tkun iżjed minn 5% ta’ 

inklinazzjoni ’l fuq u lanqas 2% ta’ inklinazzjoni ’l isfel fid-direzzjoni ta’ l-inżul; 

 

(4) It-tul użabbli taż-żona ddikjarata bla periklu taħt id-disposizzjonijiet ta’ dan l-Appendiċi 

m’għandux ikun itwal minn 90 metru; 

 

(5) Il-wisa’ taż-żona ddikjarata bla periklu m’għandhiex tkun inqas mid-doppju tal-wisa’tar-

runway, li din tkun iċċentrata fuq il-linja taċ-ċentru tar-runway estiż; 

 

(6) Qed ikun preżunt li l-għoli tal-qsim fil-bidu tat-tul użabbli taż-żona ddikjarata bla periklu 

m’għandux ikun inqas minn 50 pied. 

 

(7) Għall-għan ta’ din l-operazzjoni, ir-rekwiżit tas-saħħa tad-direzzjoni ta’ l-OPS 1.480 (a)(5) 

m’hemmx għalfejn ikun applikat għaż-żona ddikjarata bla periklu. 

 

(8) Il-valuri minimi tat-temp għandhom ikunu speċifikati u approvati għal kull runway li se jintuża 

u m’għandhomx ikunu inqas mill-ikbar valuri minimi tal-VFR jew ta’ l-avviċinament ta’ 

nuqqas ta’ preċiżjoni; 

 

(9) Ir-rekwiżiti tal-pilota għandhom ikunu speċifikati (ara OPS 1.975 (a)); 

 

(10) L-Awtorità tista’ timponi kondizzjonijiet addizzjonali bħal dawn fejn ikunu meħtieġa għat-

tħaddim bla periklu, waqt li jitqiesu l-karatteristiċi tat-tip ta’ l-ajruplan, l-assistenza ta’ l-

avviċinament u l-konsiderazzjonijiet ta’ l-avviċinament mhux milħuq/inżul imfixkel. 
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SUB-PARTI I 

KLASSI TA’ EŻEKUZZJONI C 

 

OPS 1.560 

Ġenerali 

Operatur għandu jiżgura li, biex tkun stabbilita l-konformità mar-rekwiżiti ta’ din is-Sub-parti, id-Data 

ta' l-eżekuzzjoni approvata fil-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan għandha tkun supplimentata, skond kif 

meħtieġ, b’data oħra li tkun aċċettabbli għall-Awtorità jekk d-data ta ' l-eżekuzzjoni approvata fil-

Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan ma tkunx biżżejjed. 

 

OPS 1.565 

It-Tluq 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-massa tat-tluq ma tkunx iżjed mill-massa massima tat-tluq speċifikata 

fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan għall-altitudni tal-pressjoni u għat-temperatura ta' l-ambjent fl-

ajrudrom li fih ikun se jsir it-tluq. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li, għall-ajruplan li fil-Manwal tat-Titjira ta' l-Ajruplan tagħhom ikun 

hemm id-data dwar it-tul tal-medda tat-tluq, li iżda ma jkunux jinkludu r-responsabbiltà tal-ħsara 

tal-magna, id-distanza mill-bidu tal-ġirja tat-tluq meħtieġa mill-ajruplan biex jilħaq għoli ta’ 50 

pied ’il fuq mill-wiċċ bil-magni kollha jaħdmu fil-limiti tal-kondizzjonijiet tal-qawwa massima 

tat-tluq speċifikata, meta moltiplikata b’fattur ta’ wieħed minn dawn: 

 

(1) 1·33 għall-ajruplan li jkollhom żewġ magni; jew 
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(2) 1·25 għall-ajruplan li jkollhom tliet magni; jew 

 

(3) 1·18 għall-ajruplan li jkollhom erba’ magni, 

 ma tkunx iżjed mill-ġirja tat-tluq disponibbli fl-ajrudrom li fih ikun se jsir it-tluq. 

 

(ċ) Operatur għandu jiżgura li, għall-ajruplan li jkollhom id-data tat-tul tal-medda tat-tluq fil-Manwali 

tat-Titjir tagħhom li tqis ukoll il-ħsara fil-magna, ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom jintlaħqu skond 

l-ispeċifikazzjonijiet li hemm fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-Ajruplan: 

 

(1) Id-distanza aċċelerazzjoni-waqfien m’għandhiex tkun iktar mid-distanza disponibbli; 

 

(2) Id-distanza tat-tluq m’għandhiex tkun iktar mid-distanza tat-tluq disponibbli, bid-distanza 

tal-clearway ma tkunx iżjed minn nofs il-ġirja tat-tluq disponibbli; 

 

(3) Il-ġirja tat-tluq m’għandhiex tkun iktar mill-ġirja tat-tluq disponibbli; 

 

(4) Il-konformità ma’ dan il-paragrafu għandha tintwera bl-użu ta’ valur wieħed ta’ V1 għat-

tluq rifjutat u dak issoktat; u 

 

(5) Fuq runway imxarrba jew ikkontaminata il-massa tat-tluq m’għandhiex tkun aktar minn dik 

awtorizzata għat-tluq fuq runway xotta taħt l-istess kondizzjonijiet. 
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(d) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafi (b) u (c) hawn fuq, l-operatur għandu jqis dawn li 

ġejjin: 

 

(1) L-altitudni tal-pressjoni fl-ajrudrom; 

 

(2) It-temperatura ta' l-ambjent fl-ajrudrom; 

 

(3) Il-kondizzjoni tal-wiċċ tar-runway u t-tip ta’ wiċċ tar-runway; 

 

(4) L-inklinazzjoni tar-runway fid-direzzjoni tat-tluq; 

 

(5) Mhux iktar minn 50% tal-komponent rapportat tar-riħ minn quddiem jew mhux inqas minn 

150% tal-komponent rapportat tar-riħ li jonfoħ minn wara; u 

 

(6) It-telf, jekk ikun hemm, tat-tul  tar-runway minħabba l-allinjament ta’ l-ajruplan qabel it-

tluq. 

 

OPS 1.570 

L-Ikklerjar ta’ Ostakli waqt it-Tluq 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-passaġġ tat-titjira matul it-tluq b’magna waħda wieqfa jkun ikklerja l-

ostakli kollha b’distanza vertikali ta’ mill-inqas 50 pied u 0·01 x D, jew b’distanza orizzontali ta’ 

mill-inqas 90 m u 0·125 x D, fejn D tkun id-distanza orizzontali li l-ajruplan ikun għamel mit-

tmiem tad-distanza tat-tluq disponibbli. Għall-ajruplan b’tul ta’ ġwienaħ ta’ inqas minn 60 m jista’ 

jintuża kklerjar ta’ ostaklu orizzontali ta’ nofs it-tul tal-ġwienaħ ta’ l-ajruplan u 60 m, u 0.125 x 

D. 
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(b) Il-passaġġ tat-titjira matul it-tluq għandu jibda f’għoli ta’ 50 pied ’il fuq mill-wiċċ fit-tmiem tad-

distanza tat-tluq meħtieġa mill-OPS 1.565 (b) jew (c) skond kif jgħodd, u jintemm f’għoli ta’ 

1500 pied ’il fuq mill-wiċċ. 

 

(ċ) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a), operatur għandu jqis dawn li ġejjin: 

 

(1) Il-massa ta’ l-ajruplan fil-bidu tal-ġirja tat-tluq; 

 

(2) L-altitudni tal-pressjoni fl-ajrudrom; 

 

(3) It-temperatura ta' l-ambjent fl-ajrudrom; u 

 

(4) Mhux iktar minn 50% tal-komponent rapportat tar-riħ minn quddiem jew mhux inqas minn 

150% tal-komponent rapportat tar-riħ li jonfoħ minn wara. 

 

(d) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq, il-bidliet fil-mogħdija m’għandhomx 

ikunu awtorizzati sa dak il-punt tal-passaġġ tat-titjira matul it-tluq fejn ikun inkiseb għoli ta’ 50 

pied ’il fuq mill-wiċċ. Minn hemm ’il quddiem, sa għoli ta’ 400 pied, wieħed għandu jassumi li l-

ajruplan ikun miel lateralment b’mhux iktar minn 15°. ’Il fuq minn 400 pied, jisgħu jiġu skedati 

angoli tat-timjil laterali li jkunu iktar minn 15° iżda mhux iżjed minn 25°. Għandu jkun hemm 

konċessjoni xierqa għall-effett ta’ l-angolu tat-timjil laterali fuq il-veloċitajiet operattivi u l-

passaġġ tat-titjira, li jinkludu inkrementi ta’ distanza li jkunu ġejjin minn veloċitajiet operattivi 

miżjuda. 
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(e) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq għal dawk il-każijiet li ma jkunux 

jeħtieġu bidliet fil-mogħdija ta’ iktar minn 15°, operatur ma jkollux għalfejn jikkonsidra dawk l-

ostakli li jkollhom distanza laterali ta’ iktar minn: 

 

(1) 300 m, jekk il-pilota jkun jista’ jżomm l-eżattezza navigazzjonali meħtieġa fiż-żona tar-

responsabbiltà ta’ l-ostaklu; jew 

 

(2) 600 m, għat-titjiriet taħt il-kondizzjonijiet l-oħra kollha. 

 

(f) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq għal dawk il-każijiet li ma jkunux 

jeħtieġu bidliet fil-mogħdija ta’ iktar minn 15°, operatur m’għandux għalfejn iqis dawk l-ostakli 

li jkollhom distanza laterali ta’ iktar minn: 

 

(1) 600 m, jekk il-pilota jkun kapaċi jżomm l-eżattezza navigazzjonali meħtieġa fiż-żona tar-

responsabbiltà ta’ l-ostaklu; jew 

 

(2) 900 m għat-titjiriet taħt il-kondizzjonijiet l-oħra kollha. 

 

(g) Operatur għandu jistabbilixxi proċeduri ta’ kontinġenza biex jilħaq ir-rekwiżiti ta’ l-OPS 1.570 u 

biex jipprovdi rotta bla periklu, jevita l-ostakli, u biex l-ajruplan ikun jista’ jikkonforma mar-

rekwiżiti en-route ta’ l-OPS 1.580, jew jillandja jew fl-ajrudrom tat-tluqtluq jew f’ajrudrom tat-tluq 

alternattiv. 
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OPS 1.575 

En-Route – Il-Magni Kollha Jaħdmu 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-ajruplan għandu, fil-kondizzjonijiet meteoroloġiċi mistennija għat-

titjira, fi kwalunkwe punt fuq ir-rotta tiegħu jew fi kwalunkwe devjazzjoni ppjanata minn din, 

jkun kapaċi jżomm rata ta’ tluq ta’ mill-inqas 300 pied fil-minuta bil-magni kollha jaħdmu fil-

limiti tal-kondizzjonijiet tal-qawwa kontinwa massima speċifikati fi: 

 

(1) L-altitudni minimi għat-titjira bla periklu f’kull stadju tar-rotta li se ssir jew ta’ kwalunkwe 

devjazzjoni ppjanata minn din li tkun speċifikata , jew ikkalkolata mill-informazzjoni li 

jkun hemm fil-Manwal tat-Tħaddim fejn jikkonċerna l-ajruplan; u 

 

(2) L-altitudni minimi meħtieġa għall-konformità mal-kondizzjonijiet preskritti fl-OPS 1.580 u 

1.585, kif xieraq. 

 

OPS 1.580 

En-Route – Magna Waħda Wieqfa 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-ajruplan għandu, fil-kondizzjonijiet meteoroloġiċi mistennija għat-

titjira, fil-każ li jiżviluppa ħsara f'waħda mill-magna fi kwalunkwe punt tul ir-rotta tiegħu jew fi 

kwalunkwe devjazzjoni ppjanata minn din u bil-magna jew il-magni l-oħra jaħdmu fil-limiti tal-

kondizzjonijiet tal-qawwa kontinwa massima speċifikati, jkun kapaċi li jkompli t-titjira mill-

altitudni tal-veloċità moderata għall-ajrudrom fejn l-inżul ikun jista’ jsir skond l-OPS 1.595 jew 

OPS 1.600 skond kif xieraq, bl-ikklejar ta’ ostakli f’9·3 km (5 nm) fuq kull naħa tal-mogħdija 

maħsuba u b’intervall vertikali ta’ mill-inqas: 

 

(1) 1000 pied meta r-rata tat-tluq tkun żero jew iżjed; jew 
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(2) 2000 pied meta r-rata tat-tluq tkun inqas minn żero. 

 

(b) Il-passaġġ tat-titjira għandu jkollu inklinazzjoni pożittiva f’altitudni ta’ 450 m (1500 pied) ’il fuq 

mill-ajrudrom fejn l-inżul huwa maħsub li se jsir wara li waħda mill-magni jiġrilha ħsara. 

 

(ċ) Għall-għanijiet ta’ dan is-sub-paragrafu, ir-rata disponibbli tat-tluq ta’ l-ajruplan għandha tittieħed 

li tkun 150 pied fil-minuta inqas mir-rata grossa tat-tluq speċifikata. 

 

(d) Meta tintwera konformità ma’ dan il-paragrafu, l-operatur għandu jżid il-marġini tal-wisa’ tas-

sub-pargrafu (a) fuq għal 18·5 km (10 nm) jekk l-eżattezza navigazzjonali ma tkunx tilħaq il-

livell ta’ 95% ta’ trażżin. 

 

(e) Ir-rimi ta’ karburant huwa awtorizzat sakemm ikun konsistenti biex l-ajruplan jilħaq l-ajrudrom 

bir-riżervi tal-karburant meħtieġa, jekk tintuża proċedura bla periklu. 

 

OPS 1.585 

En-Route – Ajruplan bi Tliet Magni jew Iżjed, b’Żewġ Magni Wieqfa 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li, fl-ebda punt tul il-mogħdija ppjanata, ajruplan bi tliet magni jew aktar 

m’għandu jkun iktar minn 90 minuta, b’veloċità moderata ta’ medda twila bil-magni kollha 

jaħdmu f’temperatura standard u f’arja kalma, ’il bogħod mill-ajrudrom li fih ir-rekwiżiti ta' 

eżekuzzjoni applikabbli fil-massa ta’ l-inżul mistennija għandhom jintlaħqu, sakemm dan ikun 

konformi mas-sub-paragrafi (b) sa (e) hawn taħt. 
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(b) Il-passaġġ tat-titjira b’żewġ magni wieqfa muri għandu jippermetti li l-ajruplan ikompli bit-titjira, 

fil-kondizzjonijiet meteoroloġiċi mistennija, waqt li jikklerja l-ostakli kollha f’medda ta' 9·3 km 

(5 nm) fuq kull naħa tal-mogħdija ppjanata b’intervall vertikali ta’ mill-inqas 2000 pied, lejn 

ajrudrom li fih ikunu ntlaħqu ir-rekwiżiti ta' l-eżekuzzjoni mistennija li jsiru applikabbli fil-massa 

ta’ l-inżul. 

 

(ċ) Wieħed għandu jassumi li ż-żewġ magni jieqfu milli jaħdmu fl-iktar punt kritiku ta’ dik il-parti 

tar-rotta fejn l-ajruplan ikun iktar minn 90 minuta, b’veloċità moderata ta’ medda twila bil-magni 

kollha jaħdmu f’temperatura standard u f’arja kalma, ’il bogħod mill-ajrudrom li fih ir-rekwiżiti 

ta' l-eżekuzzjoni mistennija li jsiru applikabbli fil-massa ta’ l-inżul jkunu ntlaħqu. 

 

(d) Il-massa mistennija ta’ l-ajruplan fil-punt fejn iż-żewġ magni huma preżunti li jieqfu 

m’għandhiex tkun inqas minn dik li tinkludi karburant biżżejjed biex dan jipproċedi lejn l-

ajrudrom fejn l-inżul ikun mistenni li se jsir, u biex jasal hemm f’altitudni ta’ mill-inqas 450 m 

(1500 pied) direttament fuq iż-żona ta’ l-inżul u minn hemm ’il quddiem biex itir livell għal 15-il 

minuta. 

 

(e) Għall-għan ta’ dan is-sub-paragrafu, ir-rata tat-tluq disponibbli ta’ l-ajruplan għandha tittieħed li 

tkun 150 pied kull minuta inqas minn dik speċifikata. 

 

(f) Meta tintwera konformità ma’ dan il-paragrafu, operatur għandu jżid il-marġini tal-wisa’ tas-sub-

paragrafu (a) hawn fuq għal 18·5 km (10 nm) jekk l-eżattezza navigazzjonali ma tkunx tilħaq il-

livell ta’ trażżin ta’ 95%. 

 

(g) Ir-rimi ta’ karburant huwa awtorizzat sakemm ikun konsistenti biex l-ajruplan jilħaq l-ajrudrom 

bir-riżervi ta’ karburant meħtieġa, jekk tkun se tintuża proċedura bla periklu. 
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OPS 1.590 

L-Inżul – L-Ajrudromi tad-Destinazzjoni u l-Ajrudromi Alternattivi 

 

Operatur għandu jiżgura li l-massa ta’ l-inżul ta’ l-ajruplan stabbilita skond l-OPS 1.475 (a) ma tkunx 

iżjed mill-massa massima ta’ l-inżul speċifikata fil-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan għall-altitudni u, 

jekk tkun inkluża fil-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan, it-temperatura ta' l-ambjent mistennija fil-ħin 

stmat ta’ l-inżul fl-ajrudrom tad-destinazzjoni u fl-ajrudrom alternattiv. 

 

OPS 1.595 

L-Inżul – Runways xotti 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-massa ta’ l-inżul ta’ l-ajruplan, stabbilita skond l-OPS 1.475 (a) 

għall-ħin stmat ta’ l-inżul, tkun tippermetti nżul ta’ waqfien sħiħ minn 50 pied ’il fuq mil-livell 

massimu fil-limiti ta’ 70% tad-distanza ta’ l-inżul disponibbli fl-ajrudrom tad-destinazzjoni u fi 

kwalunkwe ajrudrom alternattiv. 

 

(b) Meta tintwera konformità mas-sub-paragrafu (a) hawn fuq, operatur għandu jqis dan li ġej: 

 

(1) L-altitudni fl-ajrudrom; 

 

(2) Mhux iktar minn 50% tal-komponent tar-riħ minn quddiem jew mhux inqas minn 150% tal-

komponent tar-riħ li jonfoħ minn wara; 

 

(3) It-tip ta’ wiċċ tar-runway; u 
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(4) L-inklinazzjoni tar-runway fid-direzzjoni ta’ l-inżul. 

 

(ċ) Biex ajruplan jittajjar skond is-sub-paragrafu (a) hawn fuq, wieħed għandu jassumi li: 

 

(1) L-ajruplan ikun se jillandja fuq l-iktar runway favorevoli f’arja kalma; u 

 

(2) L-ajruplan ikun se jillandja fuq l-iktar runway li x’aktarx ikun assenjat meta wieħed iqis il-

veloċità u d-direzzjoni tar-riħ probabbli kif ukoll il-karatteristiċi ta’ l-immaniġġjar ta’ l-

ajruplan fuq l-art, u meta wieħed iqis kondizzjonijiet oħra bħalma huma l-assistenza ta’ l-

inżul u t-terren. 

 

(d) Jekk operatur ma jkunx jista’ jkun konformi mas-sub-paragrafu (c)(2) hawn fuq għall-ajrudrom 

tad-destinazzjoni, l-ajruplan ikun jista’ jinħatar jekk jintgħażel ajrudrom alternattiv li jkun 

jippermetti l-konformità sħiħa mas-sub-paragrafi (a), (b) u (c). 

 

OPS 1.600 

L-Inżul – Runways Imxarrba u Kontaminati 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li meta r-rapporti jew it-tbassir tat-temp xierqa, jew taħlita ta’ dawn, 

ikunu juru li r-runway fil-ħin stmat tal-wasla tista’ tkun imxarrba, id-distanza ta’ l-inżul 

disponibbli tkun ugwali għal jew iżjed mid-distanza ta’ l-inżul meħtieġa, stabbilita skond l-

OPS 1.595, immoltiplikata b’fattur ta’ 1·15. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li meta r-rapporti jew it-tbassir tat-temp xierqa, jew taħlita ta’ dawn, 

ikunu juru li r-runway fil-ħin stmat tal-wasla jista’ jkun kontaminat, id-distanza ta’ l-inżul, 

stabbilita bl-użu ta’ data li tkun aċċettata mill-Awtorità għal dawn il-kondizzjonijiet, ma tkunx 

iżjed mid-distanza ta’ l-inżul disponibbli. 
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SUB-PARTI J 

MASSA U BILANĊ 

 

OPS 1.605 

Ġenerali 

(Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.605) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li matul kull fażi tat-tħaddim, it-tagħbija, il-massa u ċ-ċentru tal-gravità 

ta’ l-ajruplan ikunu konformi mal-limitazzjonijiet speċifikati fil-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan 

approvat, jew fil-Manwal tat-Tħaddim jekk dan ikun aktar ristrettiv. 

 

(b) Operatur għandu jistabbilixxi l-massa u ċ-ċentru tal-gravità ta’ kwalunkwe ajruplan billi dan 

jintiżen qabel id-dħul inizjali fis-servizz u minn hemm ’il quddiem f’intervalli ta’ 4 snin jekk 

jintużaw il-mases individwali ta’ l-ajruplan u 9 snin jekk jintużaw il-mases tal-flotta. L-effetti 

akkumulati tal-modifikazzjonijiet u t-tiswijiet fuq il-massa u l-bilanċ għandhom jitqiesu sew u 

jkunu dokumentati kif xieraq. Minbarra hekk, l-ajruplan għandhom jintiżnu mill-ġdid jekk l-effett 

tal-modifikazzjonijiet fuq il-massa u l-bilanċ ma jkunx magħruf eżatt. 

 

(ċ) Operatur għandu jistabbilixxi l-massa tal-punti kollha tat-tħaddim u tal-membri ta’ l-ekwipaġġ 

inklużi fil-massa solida ta’ l-operat ta’ l-ajruplan billi jintiżen jew billi jintużaw masses standard. 

L-influwenza tal-posizzjoni tagħhom fuq iċ-ċentru tal-gravità ta’ l-ajruplan għandha tiġi 

stabbilita. 

 

(d) Ooperatur għandu jistabbilixxi l-massa tat-tagħbija tat-traffiku, inkluża kwalunkwe saborra, jew 

billi jintiżen jew billi tkun stabbilita l-massa tat-tagħbija tat-traffiku skond il-mases standard 

għall-passiġġera u l-bagalji kif speċifikat fl-OPS 1.620. 
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(e) Operatur għandu jistabilixxi l-massa tat-tagħbija tal-karburant billi tintuża d-densità attwali jew, 

jekk ma tkunx magħrufa, id-densità kkalkolata skond metodu speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim. 

 

OPS 1.607 

Terminoloġija 

 

(a) Il-Massa Solida tat-Tħaddim. Il-massa totali ta’ l-ajruplan li jkun lest għal tip speċifiku ta’ 

operazzjoni barra l-karburant użabbli u t-tagħbija tat-traffiku. Din il-massa tinkludi oġġetti 

bħalma huma: 

 

(1) L-ekwipaġġ u l-bagalji ta’ l-ekwipaġġ; 

 

(2) Tagħmir għall-forniment ta’ ikel jew li jistà jitneħħa għas-servizz tal-passiġġiera; u 

 

(3) Ilma għax-xorb u kimiċi li jintużaw fit-twaletti. 

 

(b) Il-Massa Massima Zero tal-Karburant. Il-massa massima awtorizzata ta’ ajruplan bla ebda 

karburant użabbli. Il-massa tal-karburant li jkun hemm f’tankijiet partikolari għandha tkun 

inkluża fil-massa żero tal-karburant meta din tissemma espliċitament fil-limitazzjonijiet tal-

Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan. 

 

(ċ) Il-Massa Strutturali Massima ta’ l-Inżul. Il-massa totali massima ta’ l-ajruplan awtorizzata għall-

inżul taħt ċirkostanzi normali. 
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(d) Il-Massa Massima Strutturali tat-Tluq. Il-massa totali massima ta’ l-ajruplan awtorizzata fil-bidu 

tal-ġirja tat-tluq. 

 

(e) Il-klassifikazzjoni tal-passiġġiera. 

 

(1) Adulti, irġiel u nisa, huma deskritti bħala persuni ta’ età ta’ 12-il sena u aktar. 

 

(2) It-tfal huma deskritti bħala persuni li jkunu ta’ età ta’ sentejn u aktar iżda li huma ta’ inqas 

minn 12-il sena. 

 

(3) Tfal żgħar huma spjegati bħala persuni li jkunu ta’ età ta' inqas minn sentejn. 

 

(f) It-Tagħbija tat-Traffiku. Il-massa totali tal-passiġġiera, bagalji u merkanzija, inkluża kwalunkwe 

tagħbija mhux kummerċjali. 

 

OPS 1.610 

It-Tagħbija, il-massa u l-bilanċ 

 

Operatur għandu jispeċifika, fil-Manwal tat-Tħaddim, il-prinċipji u l-metodi involuti fit-tagħbija u fis-

sistema tal-massa u l-bilanċ li jilħqu ir-rekwiżiti ta’ l-OPS 1.605. Din is-sistema għandha tkopri t-tipi 

kollha ta’ l-operazzjonijiet ippjanati. 

 

OPS 1.615 

Il-valuri tal-massa għall-ekwipaġġ 

 

(a) Operatur għandu juża l-valuri tal-massa li ġejjin biex jistabilixxi l-massa solida tat-tħaddim: 

 

(1) Il-mases attwali inklużi kwalunkwe bagalji ta’ l-ekwipaġġ; jew 
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(2) Mases standard, inklużi bagalji ta’ l-idejn, ta’ 85 kilo għall-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

u 75 kilo għall-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina; jew 

 

(3) Mases standard oħrajn aċċettabbli għall-Awtorità. 

 

(b) Operatur għandu jikkoreġi l-massa solida tat-tħaddim biex iqis kwalunkwe bagalji żejda. Il-

posizzjoni ta’ dawn il-bagalji żejda għandha titqies meta jkun qed jiġi stabbilit iċ-ċentru tal-

gravità ta’ l-ajruplan. 

 

OPS 1.620 

Il-valuri tal-massa għall-passiġġiera u l-bagalji 

 

(a) Operatur għandu jikkalkula l-massa tal-passiġġiera u tal-bagalji verifikati billi juża l-massa 

mwieżna attwali ta’ kull persuna u l-massa mwieżna attwali tal-bagalji jew il-valuri tal-massa 

standard speċifikati fit-Tabelli 1 sa 3 hawn taħt, ħlief fejn in-numru tas-siġġijiet tal-passiġġiera 

jkun inqas minn 10. F’dawn il-każijiet, il-massa tal-passiġġiera tista’ tiġi stabbilita bl-użu ta’ 

dikjarazzjoni verbali minn, jew f’isem, kull passiġġier u billi jiżdied ma’ din valur kostanti 

determinat minn qabel biex jitqiesu l-bagalji u l-ħwejjeġ (il-proċedura li tispeċifika meta se 

jintgħażlu l-mases attwali jew standard u l-proċedura li għandha tiġi segwita meta jintużaw id-

dikjarazzjonijiet verbali għandhom ikunu inklużi fil-Manwal tat-Tħaddim). 

 

(b) Jekk jistabbilixxi l-massa attwali bl-użin, operatur għandu jiżgura li l-affarijiet personali tal-

passiġġiera u l-bagalji ta’ l-idejn ikunu inklużi. Dan l-użin għandu jsir immedjatament qabel l-

imbarkazzjoni u f’post qrib. 
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(ċ) Jekk jistabbilixxi l-massa tal-passiġġiera billi juża l-valuri tal-massa standard, dan għandu juża l-

valuri tal-massa standard murija fit-Tabelli 1 u 2 hawn taħt. Il-mases standard jinkludu l-bagalji 

ta’ l-idejn u l-massa ta’ kwalunkwe tfal żgħar ta' età taħt is-sentejn li jinġarru minn adult fuq 

siġġu wieħed tal-passiġġiera. Għall-għan ta’ dan is-sub-paragrafu, tfal żgħar li jokkupaw siġġijiet 

separati għandhom jitqiesu bħala tfal. 

 

(d) Il-valuri tal-massa għall-passiġġiera – 20 siġġu jew iktar 

 

(1) Fejn in-numru totali ta’ siġġijiet tal-passiġġiera disponibbli fuq ajruplan ikun ta’ 20 jew 

aktar, il-mases standard ta’ l-irġiel u n-nisa li jidhru fit-Tabella 1 ikunu applikabbli. Bħala 

alternattiva, f’każijiet fejn in-numru totali tas-siġġijiet tal-passiġġiera disponibbli ikun ta’ 

30 jew aktar, il-valuri tal-massa ‘Adulti biss’ li jidhru fit-Tabella 1 għandhom ikunu 

applikabbli. 

 

(2) Għall-għan tat-Tabella 1, titjira vaganza charter tfisser titjira tat-tip charter li tkun maħsuba 

bħala element ta’ pakkett ta’ vjaġġar fuq btala. Il-valuri tal-massa tat-titjira vaganza charter 

japplikaw sakemm jintużaw mhux iktar minn 5% tas-siġġijiet tal-passiġġiera installati fuq 

l-ajruplan għall-ġarr mhux kummerċjali ta’ ċerti kategoriji ta’ passiġġiera. 

 

Tabella 1 

 

20 u iktar Siġġijiet tal-
passiġġiera: Irġiel 

Nisa 

30 u iktar Adulti Biss 

It-tijiriet kollha 
ħlief dawk 
chartered 

88 kilo 70 kilo 84 kilo 

Titjiriet 
vaganza 
chartered 

83 kilo 69 kilo 76 kilo 

Tfal 35 kilo 35 kilo 35 kilo 
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(e) Il-valuri tal-massa għall-passiġġiera – 19-il siġġu jew inqas. 

 

(1) Fejn in-numru totali ta’ siġġijiet tal-passiġġiera disponibbli fuq ajruplan ikun ta’ 19 jew 

inqas, għandhom japplikaw il-mases standard li hemm fit-Tabella 2. 

 

(2) Fuq titjiriet fejn ma jkun hemm l-ebda bagalji ta’ l-idejn fil-kabina jew fejn il-bagalji ta’ l-

idejn jitqiesu separatament, jistgħu jitnaqqsu 6 kilos mill-mases ta’ l-irġiel u n-nisa li jidhru 

hawn fuq. L-oġġetti bħalma huma kappotti, umbrelel, boroż żgħar tan-nisa, materjal tal-qari 

jew kameras żgħar m’għandhomx jitqiesu bħala bagalji ta’ l-idejn għall-għan ta’ dan is-sub-

paragrafu. 

Tabella 2 

 

Siġġijiet tal-

passiġġiera 

1 - 5 6 - 9 10 - 19 

Irġiel 104 kilo 96 kilo 92 kilo 

Nisa 86 kilo 78 kilo 74 kilo 

Tfal 35 kilo 35 kilo 35 kilo 

 

(f) Il-valuri tal-massa għall-bagalji 

 

(1) Fejn in-numru totali ta’ siġġijiet tal-passiġġiera disponibbli fuq l-ajruplan ikun ta’ 20 jew 

akar, il-valuri tal-massa standard murija fit-Tabella 3 għandhom jgħoddu għal kull biċċa 

bagalja kkontrollata. Għall-ajruplan b’19-il siġġu tal-passiġġiera jew inqas, għandha tintuża 

l-massa attwali tal-bagalja kkontrollati, liema massa tiġi stabbilita bl-użin. 
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(2) Għall-għan tat-Tabella 3: 

 

(i) Titjira domestika tfisser titjira li l-oriġini u d-destinazzjoni tagħha jkunu fil-fruntieri 

ta’ Stat wieħed; 

 

(ii) Titjriet fir-reġjun ta’ l-Ewropa tfisser titjiriet, għajr titjiriet domestiċi, li l-oriġini u d-

destinazzjoni tagħhom ikunu f’żona speċifikata fl-Appendiċi 1 għall-OPS 1.620 (f); u 

 

(iii) Titjira interkontinentali, għajr titjiriet fir-reġjun ta’ l-Ewropa, tfisser titjira li l-oriġini 

u d-destinazzjoni tagħha jkunu f’kontinenti differenti. 

 

Tabella 3 

20 siġġu jew iktar 

 

 Tip ta’ Titjira Il-massa standard tal-bagalji 

Domestika 11 kilo 

Fir-reġjun ta’ l-Ewropa 13 kilo 

Interkontinentali 15 kilo 

L-oħrajn kollha 13 kilo 
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(g) Jekk operatur ikun jixtieq juża valuri ta’ massa standard għajr dawk li hemm fit-Tabelli 1 sa 3 

hawn fuq, dan għandu javża lill-Awtorità dwar ir-raġunijiet tiegħu u jikseb l-approvazzjoni 

tagħha minn qabel. Dan għandu wkoll jibgħat għall-approvazzjoni tagħha pjan ta’ stħarriġ 

dettaljat dwar l-użin u japplika l-metodu ta’ analiżi statistiku mogħti fl-Appendiċi 1 għall-OPS 

1.620 (g). Wara l-verifika u l-approvazzjoni mill-Awtorità dwar ir-riżultati ta’ dan l-istħarriġ ta' 

użin, il-valuri riveduti tal-massa standard ikunu jgħoddu biss għal dak l-operatur. Il-valuri 

riveduti tal-massa standard ikunu jistgħu jintużaw biss f’ċirkostanzi li jkunu konsistenti ma’ 

dawk li taħthom ikun sar l-istħarriġ. Meta l-mases standard riveduti jkunu iżjed minn dawk li 

hemm fit-Tabelli 1–3, għandhom jintużaw dawk il-valuri ogħla. 

 

(h) Fuq kwalunkwe titjira identifikata bħala waħda li qed iġġorr numru sostanzjali ta’ passiġġiera li l-

mases tagħhom, inklużi l-bagalji ta’ l-idejn, ikunu mistennija li jeċċedu l-massa standard tal-

passiġġiera, operatur għandu jistabbilixxi l-massa attwali ta’ dawk il-passiġġiera billi jiżinhom 

jew billi jżied inkrement xieraq ta’ massa. 

 

(i) Jekk jintużaw il-valuri tal-massa standard għall-bagalji kkontrollati u jkun mistenni li numru 

sostanzjali ta’ bagalji imbarkati tal-passiġġiera jeċċedi l-massa standard tal-bagalji, operatur 

għandu jistabbilixxi l-massa attwali ta’ dawn il-bagalji billi jiżinhom jew billi jżid inkrement 

xieraq ta’ massa. 

 

(j) Operatur għandu jiżgura li kmandant ikun imwissi meta jkun intuża metodu mhux standard biex 

tkun stabbilita l-massa tat-tagħbija u li dan il-metodu huwa ddikjarat fid-dokumenti tal-massa u l-

bilanċ. 
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OPS 1.625 

Id-Dokumenti tal-Massa u l-Bilanċ 

(Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.625) 

 

(a) Operatur għandu jistabbilixxi d-dokumenti tal-massa u l-bilanċ qabel kull titjira, liema dokumenti 

għandhom jispeċifikaw it-tagħbija u d-distribuzzjoni tagħha. Id-dokumenti tal-massa u l-bilanċ 

għandhom jgħinu lill-kmandant biex dan jistabbilixxi li t-tagħbija u d-distribuzzjoni tagħha tkun 

tali li l-limiti tal-massa u l-bilanċ ta’ l-ajruplan ma jinqabżux. Il-persuna li tħejji d-dokumenti tal-

massa u l-bilanċ għandha tissemma fuq id-dokument. Il-persuna li jikkontrolla t-tagħbija għal fuq 

l-ajruplan għandu jikkonferma billi jiffirma li t-tagħbija u d-distribuzzjoni tagħha huma skond id-

dokumenti tal-massa u l-bilanċ. Dan id-dokument għandu jkun aċċettat mill-kmandant, fejn l-

aċċettazzjoni tiegħu/tagħha għandha tkun indikata b’kontrofirma jew l-ekwivalenti. (Ara wkoll 

OPS 1.1055 (a)(12)). 

 

(b) Operatur għandu jispeċifika l-proċeduri għall-Bidliet ta’ l-Aħħar Minuta għat-tagħbija. 

 

(ċ) Suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-Awtorità, operatur jista’ juża alternattiva għall-proċeduri 

meħtieġa mill-paragrafi (a) u (b) hawn fuq. 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.605 

Il-Massa u l-Bilanċ – Ġenerali 

(Ara OPS 1.605) 

 

(a) Id-determinazzjoni tal-massa solida tat-tħaddim ta’ ajruplan 

 

(1) L-użin ta’ l-ajruplan 

 

(i) Ajruplan ġodda normalment jintiżnu fil-fabbrika u jkunu eliġibbli li jitpoġġew fis-

servizz mingħajr ma jerġgħu jintiżnu mill-ġdid jekk ir-reġistri tal-massa u l-bilanċ 

ikunu ġew aġġustati għall-alterazzjonijiet jew modifiki li jistgħu jsiru fl-ajruplan. 

Ajruplan li jiġu ttrasferiti minn operatur bi programm approvat dwar il-kontroll tal-

massa lil operatur ieħor bi programm approvat m’hemmx għalfejn jintiżen qabel ma 

jintuża mill-operatur li qed jirċevih, sakemm ikunu għaddew iktar minn 4 snin minn 

mindu jkun intiżen l-aħħar. 

 

(ii) Il-massa individwali u l-posizzjoni taċ-ċentru tal-gravità (CG) ta’ kull ajruplan 

għandhom ikunu stabbilti mill-ġdid perjodikament. L-intervall massimu bejn iż-żewġ 

proċeduri ta’ użin għandu jiġi definit mill-operatur u għandu jilħaq ir-rekwiżiti ta’ l-

OPS 1.605 (b). Barra minn hekk, il-massa u s-CG ta’ kull ajruplan għandhom ikunu 

stabbiliti jew bl-: 

 

(A) Użin; jew 

 

(B) Kalkolazzjoni, jekk l-operatur ikun kapaċi jipprovdi l-ġustifikazzjoni meħtieġa 

biex juri l-validità tal-metodu tal-kalkolazzjoni magħżula,kull meta l-bidliet 

kumulattivi fil-massa solida tat-tħaddim tkun iktar minn ± 0·5% tal-massa 

massima ta’ l-inżul jew kull meta il-bidla kumulattiva fil-posizzjoni tas-CG 

tkun iktar minn 0·5% tal-korda ajrodinamika medja. 
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(2) Il-Massa tal-Flotta u l-Posizzjoni tas-CG 

 

(i) Għall-flotta jew grupp ta’ ajruplan ta’ l-istess mudell u konfigurazzjoni, il-massa 

solida tat-tħaddim medja u l-posizzjoni tas-CG jistgħu jintużaw bħala l-massa tal-

flotta u l-posizzjoni tas-CG, sakemm il-mases solidi tat-tħaddim u l-posizzjonijiet tas-

CG ta’ l-ajruplan individwali jkunu jilħqu t-tolleranzi speċifikati fis-sub-paragrafu (ii) 

hawn taħt. Minbarra , il-kriterji speċifikati fis-sub-paragrafi (iii), (iv) u (a)(3) hawn 

taħt huma applikabbli. 

 

(ii) It-Tolleranzi 

 

(A) Jekk il-massa solida tat-tħaddim ta’ kwalunkwe ajruplan imwieżen, jew il-

massa solida tat-tħaddim ikkalkolata ta’ kwalunkwe ajruplan ta’ flotta, tvarja 

b’aktar minn ±0·5% tal-massa strutturali massima ta’ l-inżul mill-massa solida 

tat-tħaddim tal-flotta stabbilita jew jekk il-posizzjoni tas-CG tvarja b’aktar 

minn ±0·5 % tal-korda ajrodinamika medja mis-CG tal-flotta, dak l-ajruplan 

għandu jitħalla barra mill-flotta. Flotot separati jistgħu jiġu stabbiliti, kull 

waħda b’mases medji tal-flotta differenti. 

 

(B) F’każijiet fejn il-massa ta’ l-ajruplan tkun fil-limiti tat-tolleranza tal-massa 

solida tat-tħaddim tal-flotta iżda l-posizzjoni tas-CG tiegħu taqa’ barra t-

tolleranza tal-flotta awtorizzata, l-ajruplan xorta jista’ jitħaddem taħt il-massa 

solida tat-tħaddim applikabbli iżda b’posizzjoni tas-CG individwali. 
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(Ċ) Jekk ajruplan individwali jkollu, meta mqabbel ma’ ajruplan oħra tal-flotta, 

differenza fiżika li tkun tidher b'mod ċar (eż. fil-konfigurazzjoni tal-kċina jew 

tas-siġġijiet), liema differenza twassal biex jinqabżu t-tolleranzi tal-flotta, dan l-

ajruplan jista’ jinżamm fil-flotta, sakemm jkunu applikati l-korrezzjonijiet 

xierqa fil-massa u/jew il-posizzjoni tas-CG għal dak l-ajruplan. 

 

(D) ajruplan li għalihom ma tkun ġiet ippubblikata l-ebda korda ajrodinamika medja 

għandu jitħaddem bil-massa u bil-posizzjoni tas-CG individwali tiegħu jew 

inkella jiġi soġġett għal studju u approvazzjoni speċjali. 

 

(iii) L-Użu tal-valuri tal-flotta 

 

(A) Wara li l-ajruplan jintiżen, jew jekk issir kwalunkwe bidla fit-tagħmir jew fil-

konfigurazzjoni ta’ l-ajruplan, l-operatur għandu jivverifika li dan l-ajruplan 

ikun jaqa’ fil-limiti tat-tolleranzi speċifikati fis-sub-paragrafu (2)(ii) hawn fuq. 

 

(B) ajruplan li ma jkunux intiżnu mill-aħħar evalwazzjoni tal-massa tal-flotta 

jistgħu jinżammu fi flotta li titħaddem bil-valuri tal-flotta, sakemm dawk il-

valuri individwali jkunu riveduti b’komputazzjoni u jibqgħu fil-limiti tat-

tolleranzi definiti fis-sub-paragrafu (2)(ii) hawn fuq. Jekk dawn il-valuri 

individwali ma jibqgħux jaqgħu fil-limiti tat-tolleranzi awtorizzati, l-operatur 

għandu jew jistabilixxi valuri tal-flotta ġodda li jkunu jilħqu l-kondizzjonijiet 

tas-sub-paragrafi (2)(i) u (2)(ii) hawn fuq, jew iħaddem l-ajruplan li ma jaqgħux 

f’dawn il-limiti bil-valuri individwali tagħhom. 
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(Ċ) Biex ajruplan jiżdied ma’ flotta mħaddma bil-valuri tal-flotta, l-operatur għandu 

jivverifika billi jiżen jew b’komputazzjoni li l-valuri attwali tiegħu jaqgħu fil-

limiti tat-tolleranzi speċifikati fis-sub-paragrafu (2)(ii) hawn fuq. 

 

(iv) Biex ikunu konformi mas-sub-paragrafu (2)(i) hawn fuq, il-valuri tal-flotta għandhom 

ikunu aġġornati mill-inqas fit-tmiem ta’ kull evalwazzjoni tal-massa tal-flotta. 

 

(3) In-Numru ta’ ajruplan li jridu jintiżnu biex jiksbu l-valuri tal-flotta 

 

(i) Jekk ‘n’ ikun in-numru ta’ ajruplan fil-flotta li jużaw il-valuri tal-flotta, l-operatur 

għandu mill-inqas jiżen, fil-perjodu bejn żewġ evalwazzjonijiet tal-massa tal-flotta, 

ċertu numru ta’ ajruplan definiti fit-Tabella hawn taħt: 

 

Numru ta’ ajruplan 
fil-flotta 

Numru 
mininimu ta’ 
użin 

2 jew 3 N 
4 sa 9 (n + 3)/2 
10 jew iktar (n + 51)/10 

 

(ii) Meta jintgħażlu l-ajruplan li se jitniżnu, għandhom jintgħażlu dawk l-ajruplani li ma 

jkunux intiżnu għall-iktar perjodu twil. 

 

(iii) L-intervall bejn 2 evalwazzjonijiet tal-massa tal-flotta m’għandux jeċċedi iktar minn 

48 xahar. 
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(4) Il-Proċedura ta’ l-użin 

 

(i) L-użin għandu jsir jew mill-manifattur jew minn organizzazzjoni ta’ manutenzjoni  

approvata. 

 

(ii) Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet normali li jkunu konsisenti ma’ prattika tajba 

bħalma huma: 

 

(A) Il-Kontroll tal-kompletezza ta’ l-ajruplan u tat-tagħmir; 

 

(B) Id-determinazzjoni li l-fluwidi jkunu kif suppost; 

 

(Ċ) Li jkun żgurat li l-ajruplan ikun nadif; u 

 

(D) Li jkun żgurat li l-użin isir f’bini magħluq. 

 

(iii) Kwalunkwe tagħmir użat għall-użin għandu jkun ikkalibrat kif suppost, jitpoġġa fuq 

il-posizzjoni żero, u jintuża skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur. Kull miżien għandu 

jkun ikkalibrat jew mill-manifattur, minn dipartiment ċivili ta’ l-użin u l-kejl jew 

minn organizzazzjoni awtorizzata kif xieraq fi żmien sentejn jew f'perjodu ta' żmien li 

għandu jiġi definit mill-manifattur tat-tagħmir ta’ l-użin, liema minn dawn ikun l-

inqas. It-tagħmir għandu jwassal biex il-massa ta’ l-ajruplan tkun stabbilita b’mod 

eżatt. 

 

(b) Mases standard speċjali għat-tagħbija tat-traffiku. Minbarra l-mases standard għall-passiġġiera u 

l-bagalji kkontrollati, operatur jista’ jibgħat għall-approvazzjoni ta’ Awtorità mases standard 

għall-oġġetti oħra ta' tagħbija. 
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(ċ) It-tagħbija ta’ l-ajruplan 

 

(1) Operatur għandu jiżgura li t-tagħbija ta’ l-ajruplan tiegħu ssir taħt is-sorveljanza ta’ 

persunal kkwalifikat. 

 

(2) Operatur għandu jiżgura li t-tagħbija tal-merkanzija tkun konsistenti mad-data użata għall-

kalkolazzjoni tal-massa u l-bilanċ ta’ l-ajruplan. 

 

(3) Operatur għandu jkun konformi ma' limiti strutturali addizzjonali bħalma huma l-

limitazzjonijiet tas-saħħa ta’ l-art, it-tagħbija massima għal kull metru, il-massa massima 

għal kull kumpartiment tal-merkanzija, u/jew il-limiti massimi tas-siġġijiet. 

(d) Il-Limiti taċ-Ċentru tal-Gravità 

 

(1) Il-Pakkett Operattiv tas-CG. Sakemm tkun applikata l-allokazzjoni tas-siġġijiet waqt li l-

effetti tan-numru tal-passiġġiera għal kull ringiela siġġijiet, tal-merkanzija fil-

kumpartimenti individwali tal-merkanzija u tal-karburant fit-tankijiet individwali jkunu 

trattati eżatt fil-kalkolazzjoni tal-bilanċ, għandhom ikunu applikati marġini operattivi għall-

pakkett taċ-ċentru tal-gravità awtorizzat. Biex ikunu stabbiliti l-marġini tas-CG, għandhom 

jitqiesu d-devjazzjonijiet possibbli mid-distribuzzjoni preżunta tat-tagħbija. Jekk ikun 

hemm siġġijiet liberi, l-operatur għandu jintroduċi proċeduri biex tkun żgurata azzjoni 

korrettiva mill-ekwipaġġ tat-titjira jew tal-kabina jekk isseħħ għażla lonġitudinali estrema 

ta’ siġġijiet. Il-marġini tas-CG u l-proċeduri operattivi assoċjati, inklużi l-preżunzjonijiet 

fejn jikkonċerna t-tpoġġija bilqiegħda tal-passiġġiera, għandhom ikunu aċċettati mill-

Awtorità. 
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(2) Iċ-Ċentru tal-gravità abbord it-titjira. Flimkien mas-sub-paragrafu (d)(1) hawn fuq, l-

operatur għandu juri li l-proċeduri jkunu jittrattaw b’mod sħiħ l-varjazzjoni estrema fis-CG 

matul it-titjira li tiġi kkawżata bil-moviment tal-passiġġiera/ekwipaġġ u bil-

konsum/trasferiment ta’ karburant. 

 

Appendiċi 1 għall-OPS 1.620 (f) 

Id-Definizzjoni taż-żona għat-titjiriet fir-reġjun Ewropew 

 

Għall-għanijiet ta’ l-OPS 1.620 (f), titjiriet fir-reġjun Ewropew, għajr titjiriet domestiċi, ikunu titjiriet li 

jsiru fiż-żona mdawra b’linji rombu bejn il-punti li ġejjin: 

 

-N7200 E04500 

-N4000 E04500 

-N3500 E03700 

-N3000 E03700 

-N3000 W00600 

-N2700 W00900 

-N2700 W03000 

-N6700 W03000 
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-N7200 W01000 

-N7200 E04500 

kif muri fil-Figura 1 hawn taħt: 

 
 

Figura 1 

Ir-Reġjun Ewropew 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.620 (g) 

Proċedura biex ikunu stabbiliti l-valuri tal-massa standard riveduti għall-passiġġiera u l-bagalji 

 

(a) Il-Passiġġiera 

 

(1) Il-Metodu għat-teħid ta’ kampjuni tal-piż. Il-massa medja tal-passiġġiera u l-bagalji ta’ l-

idejn tagħhom għandha tkun stabbilita bl-użin, billi jittieħdu kampjuni addoċċ. L-għażla ta’ 

kampjuni addoċċ għandha, bin-natura u l-limiti tagħha, tirrappreżenta l-volum tal-

passiġġiera, meta wieħed iqis it-tip ta’ operazzjoni, il-frekwenza tat-titjiriet fuq rotot 

differenti, titjiriet ’il ġewwa/’il barra, l-istaġun applikabbli u l-kapaċità tas-siġġijiet ta’ l-

ajruplan. 

 

(2) Id-daqs tal-kampjun. Il-pjan ta’ l-istħarriġ għandu jkopri l-użin ta’ mill-inqas l-ikbar minn: 

 

(i) Numru ta’ passiġġiera kkalkolat minn kampjun ta' direzzjoni, fejn tintuża proċedura 

ta’ statistika normali u bbażat fuq medda ta’ kunfidenza relattiva (eżattezza) ta’ 1% 

għall-adulti kollha u 2% għall-mases medji ta’ irġiel u nisa separati; u 

 

(ii) Għall-ajruplan: 

 

(A) B’kapaċità ta’ tpoġġija bilqiegħda ta’ 40 passiġġier jew aktar, total ta’ 2000 

passiġġier; jew 

 

(B) B’kapaċità ta’ tpoġġija bilqiegħda ta’ inqas minn 40 passiġġier, total ta’ 50 x 

(il-kapaċità tat-tpoġġija bilqiegħda tal-passiġġiera). 
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(3) Il-mases tal-passiġġiera. Il-mases tal-passiġġiera għandhom jinkludu il-mases ta’ l-affarijiet 

personali tal-passiġġiera li jinġarru meta dawn jidħlu fl-ajruplan. Meta jittieħdu kampjuni 

addoċċ tal-mases tal-passiġġiera, it-tfal żgħar għandhom jintiżnu flimkien ma’ l-adult li 

jkun qed jakkumpanjahom (Ara wkoll OPS 1620 (c) (d) u (e)). 

 

(4) Il-post ta’ l-użin. Il-post fejn jintiżnu l-passiġġiera għandu jintgħażel kemm jista’ jkun qrib 

l-ajruplan, f’post fejn il-bidla fil-massa tal-passiġġiera billi jneħħu jew iżidu aktar oġġetti 

personali ma tkunx faċli li ssir qabel ma l-passiġġiera jimbarkaw ruħhom fl-ajruplan. 

 

(5) Il-magna ta' l-użin. Il-magna li għandha tintuża biex tiżen lill-passiġġiera għandu jkollha 

kapaċità ta’ mill-inqas 150 kilo. Il-massa għandha tintwera b'gradazzjoni minima ta’ 500 g. 

Il-magna ta' l-użin għandha tkun eżatta sa 0·5% jew 200 g, liema minn dawn ikun l-akbar. 

 

(6) Ir-reġistrazzjoni tal-valuri tal-massa. Għal kull titjira inkluża fl-istħarriġ il-massa tal-

passiġġiera, il-kategorija tal-passiġġiera li tikkorrispondi (i.e. irġiel/nisa/tfal) u n-numru tat-

titjira għandhom jiġu rreġistrati. 

 

(b) Il-bagalji kkontrollatiati. Il-proċedura ta’ l-istatistika biex ikunu stabbiliti l-valuri riveduti tal-

mases standard tal-bagalji ibbażati fuq il-mases medji tal-bagalji tal-qies minimu ta’ kampjun 

meħtieġ, hija bażikament l-istess bħal dik li tapplika għall-passiġġiera u kif speċifikat fis-sub-

paragrafu (a)(1). Għall-bagalji, il-medda ta' konfidenza relattiva (eżattezza) tammonta għal 1%. 

Għandhom jintiżnu minimu ta’ 2000 biċċa ta’ bagalji kkontrollati. 
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(c) Id-determinazzjoni tal-valuri riveduti tal-massa standard għall-passiġġiera u l-bagalji 

kkontrollatiati 

 

(1) Biex ikun żgurat li, minflok jintużaw l-mases attwali stabbiliti bl-użin, l-użu tal-valuri 

riveduti tal-massa standard għall-passiġġiera u l-bagalji kkontrollati ma jaffettwax ħażin s-

sigurtà ta’ l-operat, għandha ssir analiżi ta’ statistika. Din l-analiżi għandha tiġġenera l-

valuri tal-massa medja għall-passiġġiera u l-bagalji kif ukoll data oħra. 

 

(2) Fuq ajruplan b’20 siġġu tal-passiġġiera jew aktar, dawn il-medji jgħoddu bħala valuri 

riveduti tal-massa standard ta’ l-irġiel u n-nisa. 

 

(3) Fuq ajruplani iżgħar, l-inkrementi li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-massa medja tal-

passiġġiera biex jinkisbu l-valuri riveduti tal-massa standard: 

 

 

Alternattivament, il-valuri riveduti tal-massa standard (medja) ta’ l-adulti tista’ tiġi 

applikata fuq ajruplan bi 30 siġġu għall-passiġġiera jew iktar. Il-valuri riveduti tal-massa 

standard (medja) tal-bagalji jgħoddu għall-ajruplan b’20 siġġu għall-passiġġiera jew iktar. 

 

Numru ta’ siġġijiet tal-passiġġiera Inkrement ta’ massa 
meħtieġ 

1 – 5 ink. 16 kilo 

6 – 9 ink. 8 kilo 

10 – 19 ink. 4 kilo 
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(4) Operaturi għandhom l-għażla li jissottomettu pjan ta’ stħarriġ dettaljat lill-Awtorità għall-

approvazzjoni tagħha wara devjazzjoni mill-valur rivedut tal-massa standard, sakemm dan 

il-valur devjanti jkun stabbilit bl-użu tal-proċedura spjegata f’dan l-Appendiċi. Dawn id-

devjazzjonijiet għandhom ikunu riveduti f’intervalli li ma jkunux ta’ iktar minn 5 snin. 

 

(5) Il-valuri riveduti kollha tal-massa standard ta’ l-adulti għandhom ikunu bbażati fuq 

proporzjon ta’ irġiel/nisa ta’ 80/20 fejn jikkonċerna t-titjiriet kollha, ħlief titjiriet vaganzi 

chartered li jkunu 50/50. Jekk operatur ikun jixtieq jikseb approvazzjoni għall-użu ta’ 

proporzjon differenti fuq rotot jew titjiriet speċifiċi, f'dan il-każ id-data għandha tiġi 

sottomessa lill-Awtorità fejn turi li proporzjon alternattiv ta’ irġiel/nisa huwa wieħed 

konservattiv u jkopri mill-inqas 84% tal-proporzjonijiet attwali ta’ rġiel/nisa fuq kampjun 

ta’ mill-inqas 100 titjira rappreżentattiva. 

 

(6) Il-valuri medja tal-massa li jinstabu għandhom jiddawru sa l-eqreb deċimali f’kilo. Il-valuri 

tal-massa tal-bagalji kkontrollati għandhom jiddawru sa l-eqreb figura ta’ 0.5 kg kilo, skond 

kif xieraq. 

 

Appendiċi 1 għall-OPS 1.625 

Id-Dokumenti tal-Massa u l-Bilanċ 

 

(a) Id-Dokumenti tal-Massa u l-bilanċ 

 

(1) Il-Kontenut 
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(i) Id-dokumenti tal-massa u l-bilanċ għandu jkollhom it-tagħrif li ġej: 

 

(A) Ir-reġistrazzjoni u t-tip ta’ l-ajruplan; 

 

(B) In-numru ta’ l-identifikazzjoni u d-data tat-titjira; 

 

(Ċ) L-identità tal-Kmandant; 

 

(D) L-identità tal-persuna li jkun ħejja d-dokument; 

 

(E) Il-massa solida tat-tħaddim u s-CG li tikkorrispondi ta’ l-ajruplan; 

 

(F) Il-massa tal-karburant fit-tluq u l-massa tal-karburant tal-vjaġġ; 

 

(G) Il-massa tal-konsumibbli għajr il-karburant; 

 

(H) Il-komponenti tat-tagħbija inklużi l-passiġġiera, il-bagalji, il-merkanzija u s-

saborra; 

 

(I) Il-Massa tat-Tluq, il-Massa ta’ l-Inżul u l-Massa Żero tal-Karburant; 

 

(J) Id-distribuzzjoni tat-tagħbija; 

 

(K) Il-posizzjonijiet applikabbli tas-CG ta’ l-ajruplan; u 

 

(L) Il-valuri tal-massa u tas-CG li jillimitaw. 

 

(ii) Suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-Awtorità, operatur jista’ jħalli barra uħud minn din 

id-data mid-dokumenti tal-massa u l-bilanċ. 



 

 
13376/1/05 REV1   233 
ANNESS DG C III   MT 

(2) Bidliet ta’ l-Aħħar Minuta. Jekk ikun hemm bidliet ta’ l-aħħar minuta wara li jkunu tlestew 

id-dokumenti tal-massa u l-bilanċ, dwar dan irid ikun mgħarraf il-kmandant u l-bidliet ta’ l-

aħħar minuta għandhom jiddaħħlu fid-dokumenti tal-massa u l-bilanċ. Il-bidla massima 

awtorizzata fin-numru ta’ passiġġiera jew fit-tagħbija biex tkun aċċettata bħala bidla ta’ l-

aħħar minuta għandha tkun speċifikata fil-Manwal tat-Tħaddim. Jekk dan in-numru 

jinqabeż, għandhom jitħejjew dokumenti tal-massa u l-bilanċ ġodda. 

 

(b) Sistemi kompjuterizzati. Fejn id-dokumenti tal-massa u l-bilanċ jiġu ġġenerati b’sistema 

kompjuterizzata tal-massa u l-bilanċ, l-operatur gћandu jivverifika l-integrità tad-data prodotta. 

Dan gћandu jistabbilixxi sistema biex jikkontrolla li l-emendi ta’ l-input data jkunu inkorporati 

kif suppost fis-sistema u li s-sistema tkun qed taћdem tajjeb fuq bażi kontinwa billi jivverifika d-

data prodotta f’intervalli ta’ mhux iktar minn 6 xhur. 

 

(ċ) Is-sistemi tal-massa u l-bilanċ abbord. Operatur għandu jiskeb l-approvazzjoni ta’ l-Awtorità jekk 

ikun jixtieq li juża abbord sistema kompjuterizzata tal-massa u l-bilanċ bħala s-sors ewlieni tad-

dispaċċ. 

 

(d) Datalink. Meta d-dokumenti tal-massa u l-bilanċ jintbagħtu lill-ajruplan permezz ta’ datalink, 

kopja tad-dokumenti finali tal-massa u l-bilanċ hekk kif aċċettati mill-kmandant għandhom ikunu 

disponibbli fuq l-art. 
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SUB-PARTI K 

L-ISTRUMENTI U T-TAGĦMIR 

 

OPS 1.630 

Introduzzjoni ġenerali 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li titjira ma tibdiex sakemm l-istrumenti u t-tagħmir meħtieġa taħt din is-

sub-parti jkunu: 

 

(1) Approvati, ħlief kif speċifikat fis-sub-paragrafu (c), u installati skond ir-rekwiżiti li 

japplikaw għalihom, inklużi l-istandard ta' l-eżekuzzjoni minima u r-rekwiżiti tat-tħaddim u 

ta' adegwatezza għat-titjir; u  

 

(2) F’kondizzjoni operabbli għat-tip ta’ operazzjoni li tkun qed issir ħlief kif ipprovdut fl-MEL 

(ara OPS 1.030). 

 

(b) L-istandards minimi ta’ l-istrumenti u t-tagħmir huma dawk preskritti fl-Ordnijiet ta’ l-Istandard 

Tekniku Ewropew (European Technical Standard Orders (ETSO), kif elenkati fl- 

Ispeċifikazzjonijiet fuq l-Ordnijiet ta’ l-Istandard Tekniku Ewropew (CS-TSO) applikabbli, 

sakemm standards ta’  differenti jkunu preskritti fil-kodiċi  tat-tħaddim jew ta' l-adegwatezza 

għat-titjir. L-istrumenti u t-tagħmir li jkunu konformi ma’ l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn u ta' l-

eżekuzzjoni, ħlief l-ETSO fuq id-data ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-OPS, jistgħu jibqgħu fis-

servizz, jew ikunu installati, sakemm ikunu preskritti rekwiżiti addizzjonali f’din is-sub-parti. L-

istrumenti u t-tagħmir li jkunu diġà ġew approvati m’hemmx għalfejn ikunu komformi ma’ 

ETSO rivedut jew ma’ speċifikazzjoni riveduta, ħlief l-ETSO, sakemm ma jkunx preskritt 

rekwiżit retroattiv. 
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(ċ) Il-punti li ġejjin mhumiex meħtieġa li jkollhom l-approvazzjoni tat-tagħmir: 

 

(1) Il-fjusis imsemmija fl-OPS 1.635; 

 

(2) It-torċi elettriċi msemmija fl-OPS 1.640 (a)(4); 

 

(3) L-istrument ta’ ħin preċiż imsemmi fl-OPS 1.650 (b) u 1.652 (b); 

 

(4) Il-holder tal-karti imsemmi fl-OPS 1.652 (n). 

 

(5) Il-kitt ta’ l-ewwel għajnuna msemmi fl-OPS 1.745; 

 

(6) Il-kitt mediku ta’ l-emerġenza msemmi fl-OPS 1.755; 

 

(7) Il-megafoni msemmija fl-OPS 1.810; 

 

(8) It-tagħmir tas-salvataġġ u tas-sinjali pirotekniċi msemmija fl-OPS 1.835 (a) u (c); u 

 

(9) L-ankri u t-tagħmir tal-baħar għall-irmiġġ, l-ankoraġġ jew l-immanuvrar ta’ idroplani u 

ajruplan li jistgħu jinżlu fl-ilma fuq l-ilma msemmija fl-OPS 1.840. 

 

(d) Jekk it-tagħmir ikun se jintuża minn membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fil-post 

tiegħu/tagħha matul it-titjira, dan għandu jkun lest biex jaħdem minnufih mill-post tiegħu/tagħha. 

Meta oġġett wieħed mit-tagħmir ikun meħtieġ biex jitħaddem minn iktar minn membru wieħed 

ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, dan għandu jiġi installat biex it-tagħmir ikun lest biex jitħaddem 

minnufih minn kwalunkwe post li fih it-tagħmir ikun meħtieġ biex jitħaddem. 



 

 
13376/1/05 REV1   236 
ANNESS DG C III   MT 

(e) Dawk l-istrumenti li jintużaw minn kwalunkwe membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

għandhom ikunu organizzati b’tali mod li jippermettu lill-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira biex 

jara l-indikazzjonijiet minnufih mill-post tiegħu/tagħha, bl-inqas devjazzjoni prattika mill-

posizzjoni u l-linja ta’ viżjoni li hu/hi normalment jassumi/tassumi meta jħares/tħares ’il quddiem 

tul il-passaġġ tat-titjira. Kull meta fl-ajruplan ikun meħtieġ li jitħaddem strument wieħed minn 

iktar minn membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, dan għandu jkun installat biex dan ikun 

viżibbli minn kull post ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jkun jgħodd. 

 

OPS 1.635 

L-apparat tal-ħarsien taċ-ċirkuwiti 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li fih jintużaw il-fjusis, sakemm ma jkunx hemm fjusis żejda 

disponibbli għall-użu, li jkunu ugwali għal mill-inqas 10% tan-numru tal-fjusis ta’ kull tip jew tlieta ta’ 

kull tip, liema minn dawn ikun l-akbar. 

 

OPS 1.640 

Id-Dwal tat-tħaddim ta’ l-ajruplan 

 

Operatur għandu jħaddem ajruplan sakemm dan ikun mgħammar bi: 

 

(a) Għat-titjira bi nhar: 

 

(1) Sistema ta’ dawl ta’ kontra l-ħabtiet; 
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(2) Dwal fornuti mis-sistema ta’ l-elettriku ta’ l-ajruplan biex jipprovdu dawl xieraq għall-

istrumenti kollha u t-tagħmir essenzjali għat-tħaddim bla periklu ta’ l-ajruplan; 

 

(3) Dwal fornuti mis-sistema ta’ l-elettriku ta’ l-ajruplan biex jipprovdu dwal fil-kompartimenti 

kollha tal-passiġġiera; u 

 

(4) Torċa elettrika għal kull membru ta’ l-ekwipaġġ li tkun aċċessibbli minnufih għall-membri 

ta’ l-ekwipaġġ meta dawn ikunu bilqiegħda fil-post assenjat lilhom. 

 

(b) Għat-titjiriet bil-lejl, minbarra tagħmir speċifikat fil-paragrafu (a) hawn fuq: 

 

(1) Id-dwal tan-navigazzjoni/posizzjoni; u 

 

(2) Żewġt idwal għall-inżul jew dawl wieħed li jkollu żewġ filamenti enerġizzati separati; u 

 

(3) Dwal biex ikun hemm konformità mar-regolamenti internazzjonali biex ikunu evitati 

ħabtiet fil-baħar jekk l-ajruplan ikun Idroplan jew Ajruplan Anfibju. 

 

OPS 1.645 

Il-wajpers tal-windskrin 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’massa massima ċertifikata tat-tluq ta’ iktar minn 5700 kilo 

sakemm ikun mgħammar f’kull post fejn ikun il-pilota b’wajper tal-windskrin jew b’mezzi ekwivalenti 

biex fix-xita parti tal-windskrin tinżamm nadifa. 
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OPS 1.650 

Operazzjonijiet VFR bi nhar – L-istrumenti tat-titjira u tan-navigazzjoni u t-tagħmir assoċjat 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan bi nhar skond ir-Regoli tat-Titjira Viżwali (VFR) sakemm dan 

ikun mgħammar bl-istrumenti tat-titjira u tan-navigazzjoni u bit-tagħmir assoċjat u, fejn ikun xieraq, 

taħt il-kondizzjonijiet imsemmija fis-sub-paragrafi li ġejjin: 

 

(a) Boxxla manjetika; 

 

(b) Strument li juri l-ħin preċiż f’sigħat, minuti, u sekondi; 

 

(ċ) Altimetru sensittiv tal-pressjoni li jkun ikkalibrat f’piedi b’settings oħra, ikkalibrat 

f’hectopascals/millibars, li jkun jaġġusta ruħu għal kwalunkwe pressjoni barometrika li x’aktarx 

tkun issettjata matul it-tijira; 

 

(d) Indikatur tal-veloċità ta’ l-arjaajruplan kkalibrat f’mili tal-baħar; 

 

(e) Indikatur tal-veloċità vertikali; 

 

(f) Indikatur tad-dawran u taż-żelqa, jew ko-ordinatur tad-dawran li jkun jinkorpora fih indikatur taż-

żelqa; 

 

(g) Indikatur ta’ l-altitudni; 

 

(h) Indikatur tad-direzzjoni stabilizzat; u 
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(i) Mezz li jindika fil-kumpartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira t-temperatura ta’ l-arja ta’ barra 

kkalibrat fi gradi Celsius. 

 

(j) Għat-titjiriet li ma jkunux ta’ iktar minn 60 minuta, li jitilgħu u jinżlu fl-istess ajrudrom, u li 

jibqgħu fil-limiti ta’ 50 nm mill-ajrudrom, l-istrumenti preskritti fis-sub-paragrafi (f), (g) u (h) 

hawn fuq, u s-sub-paragrafi (k)(4), (k)(5) u (k)(6) hawn taħt, jistgħu jinbidlu kollha jew 

b’indikatur tad-dawran u ż-żelqa, jew b’ko-ordinatur tad-dawran li jkun jinkorpora fih indikatur 

taż-żelqa, jew inkella kemm indikatur ta’ l-attitudni kif ukoll indikatur taż-żelqa. 

 

(k) Kull meta jkunu meħtieġa żewġ piloti, il-post tat-tieni pilota għandu jkollu strumenti separati kif 

ġej: 

 

(1) Altimetru sensittiv tal-pressjoni li jkun ikkalibrat f’piedi u b’setting ieħor li jista’ jiġi 

kkalibrat f’hectopascals/millibars, li jaġġusta ruħu għal kwalunkwe pressjoni barometrika li 

x’aktarx tkun issettjata matul it-titjira; 

 

(2) Indikatur tal-veloċità ta’ l-ajruplanarja ikkalibrat f’mili tal-baħar; 

 

(3) Indikatur tal-veloċità vertikali; 

 

(4) Indikatur tad-dawran u ż-żelqa, jew ko-ordinatur tad-dawran li jinkorpora indikatur taż-

żelqa; 

 

(5) Indikatur ta’ l-attitudni; u 

 

(6) Indikatur tad-direzzjoni stabilizzat. 
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(l) Kull sistema li turi l-veloċità ta’ l-arja għandha tkun mgħammra b’pitot tube imsaħħan jew mezzi 

ekwivalenti biex ikun evitat kwalunkwe nuqqas ta’ funzjonament minħabba jew il-

kondensazzjoni jew is-silġ għal: 

 

(1) ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikata li tkun ta’ iktar minn 5700 kilo jew li jkollhom 

konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 9 passiġġiera bilqiegħda; 

 

(2) ajruplan li jkunu nħarġu għall-ewwel darba b’ċertifikat individwali ta’ adegwatezza għat-

titjir fi jew wara l-1 ta’ April 1999 

 

(m) Kull meta jkunu meħtieġa strumenti doppji, ir-rekwiżiti jitlob li jkun hemm displays separati għal 

kull pilota u seletturi separati jew tagħmir ieħor assoċjat fejn ikun xieraq. 

 

(n) L-ajruplan kollha għandhom ikunu mgħammra b’mezzi li juru meta l-qawwa ma tkunx qed tiġi 

fornuta tajjeb lill-istrumenti tat-titjira meħtieġa; u 

 

(o) L-ajruplan kollha b’limitazzjonijiet ta’ kompressibilità li ma jkunux indikati mod ieħor bl-

indikaturi tal-veloċità ta’ l-arja meħtieġa għandhom ikunu mgħammra b’indikatur tan-numru 

Mach f’kull post tal-pilota. 

 

(p) Operatur m’għandux jagħmel operazzjonijiet VFR bi nhar sakemm l-ajruplan ikun mgħammar 

b’kuffji tal-widna li jkollu mikrofonu li jirbombja jew l-ekwivalenti għal kull membru ta’ l-

ekwipaġġ tat-titjira li jkun qed iwettaq dmirijietu fuq il-gverta ta' l-ajruplan. 
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OPS 1.652 

IFR jew operazzjonijiet ta’ bil-lejl – L-istrumenti tat-titjir u tan-navigazzjoni u t-tagħmir assoċjat 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan skond ir-Regoli tat-Tirjir ta’ l-Istrument (IFR) jew bil-lejl skond 

ir-Regoli tat-Titjir Viżwali (VFR) sakemm dan ikun mgħammar bl-istrumenti tat-titjir u tan-

navigazzjoni u bit-tagħmir assoċjat u, fejn ikun jgħodd, taħt il-kondizzjonijiet iddikjarati fis-sub-

paragrafi li ġejjin: 

 

(a) Boxxla manjetika; 

 

(b) Strument li juri l-ħin preċiż f’sigħat, minuti u sekondi; 

 

(ċ) Żewġ altimetri sensittivi tal-pressjoni li jkunu kkalibrati f’piedi b’settings oħra, ikkalibrati 

f’hectopascals/millibars, li jkun jaġġusta ruħu għal kwalunkwe pressjoni barometrika li x’aktarx 

tkun issettjata waqt it-titjira; dawn l-altimetri għandu jkollhom counter drum-pointer jew 

preżentazzjoni ekwivalenti. 

 

(d) Sistema li turi l-veloċità ta’ l-ajruplanarja b’pitot tube msaħħan jew mezzi ekwivalenti biex ikun 

evitat in-nuqqas ta’ funzjonament minħabba l-kondensazzjoni jew is-silġ, inkluża indikazzjoni 

tat-twissija meta l-pitot heater jiġrilu ħsara. Ir-rekwiżit ta’ l-indikazzjoni tat-twissija tal-ħsara fil-

pitot heater ma jgħoddx għal dawk l-ajruplan li jkollhom konfigurazzjoni massima approvata ta’ 

9 passiġġiera bilqiegħda jew inqas jew massa massima tat-tluq ċertifikat ta’ 5700 kilo jew inqas u 

maħruġ b’Ċertifikat ta' l-Adegwatezza għat-Titjir individwali qabel l-1 ta’ April 1998; 

 

(e) Indikatur tal-veloċità vertikali; 

 



 

 
13376/1/05 REV1   242 
ANNESS DG C III   MT 

(f) Indikatur tad-dawran u ż-żelqa; 

 

(g) Indikatur ta’ l-attitudni; 

 

(h) Indikatur tad-direzzjoni stabilizzat; 

 

(i) Mezz li jindika fil-kumpartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira t-tempertaura ta’ l-arja ta’ barra 

kkalibrata fi gradi Celsius; u 

 

(j) Żewġ sistemi indipendenti ta’ pressjoni statika, ħlief li għall-ajruplan li jkollhom l-iskrejjen 

b’massa massima ċertifikata ta’ 5700 kilo jew inqas, tkun meħieġa sistema waħda tal-pressjoni 

statika u sors alternattiv wieħed ta’ pressjoni statika. 

 

(k) Kull meta jkunu meħtieġa żewġ piloti, il-post tat-tieni pilota għandu jkollu strumenti separati kif 

ġej: 

 

(1) Altimetru sensittiv tal-pressjoni, ikkalibrat f’piedi b’setting ieħor, ikkalibrat 

f’hectopascals/millibars, li jkun jaġġusta ruħu għal kwalunkwe pressjoni barometrika li  

tkun issettjata matul it-titjira, u li jista’ jkun wieħed miż-2 altimetri meħtieġa fis-sub-

pargrafu (c) hawn fuq. Dawn l-altimetri għandu jkollhom counter drum-pointer jew 

preżentazzjoni ekwivalenti. 
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(2) Sistema li turi l-veloċità ta’ l-ajruplanarja b’pitot tube msaħħan jew ezz ekwivalenti biex 

tkun evitata kwalunkwe ħsara minħabba l-kondensazzjoni jew is-silġ, inkluża indikazzjoni 

tat-twissija meta l-pilot heater jiġrilu ħsara. Ir-rekwiżit ta’ l-indikazzjoni tal-ħsara fil-pilot 

heater ma jgħoddx għal dawk l-ajruplan b’konfigurazzjoni massima approvata ta’ 9 

passiġġiera bilqiegħda jew inqas jew b’massa massima tat-tluq awtorizzata ta’ 5700 kilo jew 

inqas u maħruġ b’Ċertifikat ta' adegwatezza għat-titjir individwali qabel l-1 ta’ April 1998; 

 

(3) Indikatur tal-veloċità vertikali; 

 

(4) Indikatur tad-dawran u ż-żelqa; 

 

(5) Indikatur ta’ l-attitudni; u 

 

(6) Indikatur tad-direzzjoni stabilizzat. 

 

(l) Dawk l-ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iżjed minn 5700 kilo jew li jkollhom 

konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 9 passiġġiera bilqiegħda għandhom ikunu 

mgħammra b’indikatur ta’ l-attitudni ieħor standby (orizzont artifiċjali), li jkun jista’ jintuża mill-

post ta' kwalunkwe pilota, u li: 

 

(1) jkun jaħdem bil-qawwa kontinwament matul it-tħaddim normali u, wara ħsara totali fis-

sistema normali li tiġġenera l-qawwa elettrika dan jieħu l-qawwa minn sors li jkun 

indipendenti mis-sistema normali li tiġġenera l-qawwa elettrika; 

 

(2) Jipprovdi operazzjoni kredibbli għal mill-inqas 30 minuta wara ħsara totali fis-sistema 

normali li tiġġenera l-qawwa elettrika, waqt li jitqiesu tagħbijiet oħra li jista’ jkun hemm 

fuq il-provvista tal-qawwa ta’ l-emerġenza kif ukoll proċeduri operattivi; 
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(3) Li jaħdem b’mod indipendenti minn kwalunkwe sistema oħra li turi l-attitudni; 

 

(4) Ikun jaħdem awtomatikament wara li tiġri ħsara totali fis-sistema normali li tiġġenera l-

elettriku; u 

 

(5) Ikun imdawwal kif xieraq matul il-fażijiet kollha ta’ l-operazzjoni, 

 

Ħlief għall-ajruplan b’massa massima ċertifikata tat-tluq ta’ 5700 kilo jew inqas, irreġistrati diġà 

fi Stat Membru fl-1 ta’ April 1995, u mgħammar b’indikatur ta’ l-attitudni standby fil-panel ta’ l-

istrument tan-naħa tax-xellug. 

 

(m) F’konformità mas-sub-paragrafu (l) hawn fuq, għandu jkun evidenti b’mod ċar għall-ekwipaġġ 

tat-titjira meta l-indikatur ta’ l-attitudni standby, meħtieġ b’dak is-sub-paragrafu, ikun qed 

jitħaddem bil-qawwa ta’ l-emerġenza. Fejn l-indikatur ta’ l-attitudni standby ikollu l-provvista 

tal-qawwa ddedikata tiegħu stess, għandu jkun hemm indikazzjoni assoċjata, jew fuq l-istrument 

jew fuq il-panel ta’ l-istrument, meta din il-provvista tkun qed tintuża. 

 

(n) Holder tal-karti f’posizzjoni li b'hekk dawn ikunu jistgħu jinqraw minnufih mill-ewwel u li jkun 

jista’ jiddawwal għall-operazzjonijiet ta’ bil-lejl. 

 

(o) Jekk is-sistema ta’ l-istrument ta’ l-attitudni standby tkun ċertifikataata skond CS 25.1303(b)(4) 

jew l-ekwivalenti, l-indikaturi tad-dawran u ż-żelqa jistgħu jinbidlu b’indikaturi taż-żelqa. 

 

(p) Kull meta jkunu meħtieġa strumenti doppji, ir-rekwiżit jeħtieġ displays separati għal kull pilota u 

seletturi separati jew tagħmir assoċjat ieħor fejn ikun xieraq; 
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(q) L-ajruplan kollha għandhom ikunu mgħammra b’mezzi biex jindikaw meta l-qawwa ma tkunx 

qed tiġi fornuta tajjeb lill-istrumenti tat-titjira meħtieġa; u 

 

(r) L-ajruplan kollha b’limitazzjonijiet ta’ kompressibilità li ma jkunux indikati b'mod ieħor bl-

indikaturi meħtieġa tal-veloċità ta’ l-ajruplanajru, għandhom ikunu mgħammra b’indikatur tan-

numru Mach f’kull post tal-pilota. 

 

(s) Operatur m’għandux iwettaq operazzjonijiet IFR jew operazzjonijiet ta’ bil-lejl sakemm l-

ajruplan ikun mgħammar b’kuffji tal-widna u b’mikrofonu li jirbombja jew l-ekwivalenti għal 

kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jkun qed jaqdi dmirjietu fil-gverta ta' l-ajruplan kif ukoll 

b’buttuna ta’ trasmissjoni fuq ir-rota tal-kontroll għal kull pilota meħtieġ. 

 

OPS 1.655 

Tagħmir addizzjonali għall-operazzjoni b’pilota wieħed taħt IFR jew bil-lejl 

 

Operatur m’għandux jagħmel operazzjonijiet IFR ta’ pilota wieħed sakemm l-ajruplan ikun mgħammar 

b’awtopilota li jkollu mill-inqas il-kontroll ta’ l-altitudni u l-mod tad-direzzjoni. 

 

OPS 1.660 

Is-Sistema ta’ twissija ta’ l-altitudni 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’turbine propeller b’massa massima ċertifikata ta’ tluq 

ta’ iżjed minn 5700 kilo jew li jkollu konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 9 

passiġġiera bilqiegħda jew ajruplan turbojet sakemm dawn ikunu mgħammra b’sistema ta’ 

twissija ta’ l-altitudni u li tkun kapaċi: 

 

(1) Twissi lill-ekwipaġġ tat-titjira meta tkun qed tintlaħaq altitudni magħżula minn qabel; u 
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(2) Twissi lill-ekwipaġġ tat-titjira b’mill-inqas sinjal li jistema’, meta jkun hemm devjazzjoni ’l 

fuq jew ’l isfel minn altitudni magħżula minn qabel, 

 

ħlief għall-ajruplan b’massa massima ċertifikata ta’ tluq ta’ 5700 kilo jew inqas u li 

jkollhom konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 9 passiġġiera u li jkunu nħarġu 

għall-ewwel darba b’ċertifikat individwali ta’ adegwatezza għat-titjir qabel l-1 ta’ April 

1972 u li kienu ġew irreġistrati diġà fi Stat Membru fl-1 ta’ April 1995. 

 

OPS 1.665 

Is-Sistema ta' twissija tal-qrubija lejn l-art u s-sistema ta' twissija ta’ għarfien dwar it-terren 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li jitħaddem b'turbina li jkollu massa massima ċertifikata 

tat-tluq ta’ iżjed minn 5 700 kilo jew konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 9 

passiġġiera sakemm dan ikun mgħammar b’sistema ta’ twissija ta’ qrubija lejn l-art li tinkludi 

funzjoni ta’ twissija predikattiva dwar il-periklu tat-terren (Terrain Awareness and Warning 

System – TAWS). 

 

(b) Is-sistema ta’ twissija ta’ qrubija lejn l-art għandha tipprovdi awtomatikament, permezz ta’ sinjali 

li jinstemgħu, li jitsgħu jiġu kkumplementati b’sinjali viżwali, twissija f’waqtha u distintiva lill-

ekwipaġġ tat-titjira dwar ir-rata ta’ l-inżul, il-qrubija lejn l-art, it-telf ta' altitudni wara t-tluq jew 

id-dawran, il-konfigurazzjoni mhux korretta ta’ l-inżul kif ukoll dwar id-devjazzjoni ’l isfel tal-

glideslope. 

 

(ċ) Is-sistema ta’ għarfien u twissija dwar it-terren għandha tipprovdi awtomatikament lill-ekwipaġġ 

tat-titjira, permezz ta’ sinjali viżwali u li jinstemgħu u permezz ta’ Display ta’ Għarfien dwar it-

Terren, b’ħin ta’ twissija biżżejjed biex tkun evitata titjira kkontrollata fuq dak li jkun qed jiġri 

fuq it-terren, u pprovduta b’ħila ta’ mixi ’l quddiem u b’terren bi spazju ħieles. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   247 
ANNESS DG C III   MT 

OPS 1.668 

Sistema ta’ Prevenzjoni ta’ Ħabtiet fl-Ajru 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li jitħaddem b'turbina li jkollu massa massima ta’ tluq ċertifikata 

ta’ iżjed minn 5700 kilo jew konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 19-il passiġġier 

bilqiegħda sakemm dan ikun mgħammar b’sistema ta’ prevenzjoni ta’ ħabtiet fl-ajru b’livell minimu ta’ 

eżekuzzjoni ta’ mill-inqas ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Tagħmir ta’ radar tat-temp fuq l-ajruplan 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem: 

 

(1) Ajruplan ippressat; jew 

 

(2) Ajruplan mhux ippressat li jkollu massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 5700 

kilo; jew 

 

(3) Ajruplan mhux ippressat li jkollu konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 9 

passiġġiera bilqiegħda, sakemm dan ikun mgħammar b’tagħmir tar-radar tat-temp li jinġarr 

fuqu kull meta dan l-ajruplan ikun qed jitħaddem bil-lejl jew f’kondizzjonijiet 

meteoroloġiċi ta’ l-istrument f’żoni fejn it-tempesti bir-ragħad jew kondizzjonijiet tat-temp 

potenzjalment perikolużi oħrajn , meqjusa li jistgħu jiġu identifikati bir-radar tat-temp li 

jinġarr abbord, ikunu mistennija li jeżistu tul ir-rotta. 
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(b) Għall-ajruplan ppressati li jaħdmu bl-iskrun li jkollhom massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ 

mhux iktar minn 5700 kilo b’konfigurazzjoni massima ta’ mhux iktar minn 9 passiġġiera 

bilqiegħda, it-tagħmir tar-radar tat-temp li jinġarr abbord jista’ jinbidel b’tagħmir ieħor li jkun 

kapaċi jidentifika tempesti bir-ragħad u kondizzjonijiet tat-temp potenzjalment perikolużi oħrajn, 

meqjusa li jistgħu jiġu identifikati bit-tagħmir tar-radar tat-temp li jinġarr abbord, suġġett għall-

approvazzjoni ta’ l-Awtorità. 

 

OPS 1.675 

Tagħmir għall-operazzjonijiet f’kondizzjonijiet ta’ silġ 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan f’kondizzjonijiet mistennija jew attwali ta’ silġ sakemm 

dan ikun ċertifikat u mgħammar sabiex jaħdem f’kondizzjonijiet ta' silġ. 

 

(b) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan bil-lejl f’kondizzjonijiet mistennija jew attwali ta’ silġ 

sakemm ikun mgħammar b’mezzi biex idawlu jew jidentifikaw l-formazzjoni ta' silġ. 

Kwalunkwe dawl li jintuża għandu jkun ta’ tip li ma jikkawża l-ebda dija jew riflessjoni li tista’ 

ddgħajjef lill-membri ta’ l-ekwipaġġ meta dawn ikunu qed jaqdu dmirijiethom. 

 

OPS 1.680 

Tagħmir ta’ l-identifikazzjoni tar-radjazzjoni kożmika 

 

(a) Operatur għandu jkun ċert li ajruplan li hu intiż sabiex jitħaddemajruplan’il fuq minn 15 000 m 

(49 000 pied) ikun mgħammar bi strument li jkejjel u jindika kontinwament ir-rata tad-doża tar-

radjazzjoni kożmika totali li wieħed ikun qed jirċievi (i.e. it-total tar-radjazzjoni tal-jonji u n-

newtroni ta’ oriġini galattika u solari) kif ukoll id-doża kumulattiva fuq kull titjira. 
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OPS 1.685 

Is-Sistema tat-telefonija interna għall-ekwipaġġ tat-titjira 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li fuqu jkun meħtieġ iktar minn membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ 

tat-titjira sakemm ikun mgħammar b’sistema ta’ telefonija interna ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, li tinkludi 

kuffji tal-widna u mikrofoni, mhux tat-tip li jinżammu fl-idejn, liema tagħmir għandu jintuża mill-

membri kollha ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira. 

 

OPS 1.690 

Is-Sistema tat-telefonija interna għall-membri ta’ l-ekwipaġġ 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 15 000 

kilo jew b’konfigurazzjoni ta’ iktar minn 19-il passiġġier bilqiegħda sakemm dan ikun 

mgħammar b’sistema ta’ telefonija interna għall-membri ta’ l-ekwipaġġ, ħlief għall-ajruplan li 

kienu nħarġu għall-ewwel darba b’ċertifikat individwali ta' adegwatezza għat-titjir qabel l-1 ta’ 

April 1965 u li kienu rreġistrati fi Stat Membru fl-1 ta’ April 1995. 

 

(b) Is-sistema tat-telefonija interna għall-membri ta’ l-ekwipaġġ meħtieġa minn dan il-paragrafu 

għandha: 

 

(1) Titħaddem b’mod indipendenti mis-sistema ta’ l-indirizz pubbliku ħlief għas-settijiet ta’ l-

idejn, kuffji tal-widna, mikrofoni, swiċċijiet seletturi u tagħmir tas-sinjali; 

 

(2) Tipprovdi mezz ta’ komunikazzjoni bejn żewġ naħat tal-kumpartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira u: 

 

(i) Kull kumpartiment tal-passiġġiera; 
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(ii) Kull galley li jkun hemm ħlief fuq il-livell tal-gverta tal-passiġġiera; u 

 

(iii) Kull kumpartiment ta’ l-ekwipaġġ remot li ma jkunx fuq il-gverta tal-passiġġiera u li 

ma jkunx aċċessibbli faċilment mill-kumpartiment tal-passiġġiera; 

 

(3) Ikun aċċessibbli minnufih biex jintuża minn kull wieħed mill-postijiet ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira meħtieġa li jkun hemm fil-kumpartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira; 

 

(4) Ikun aċċessibbli minnufih biex jintuża fil-postijiet meħtieġa tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina li jkunu qrib kull ħruġ ta’ emerġenza separati jew f’pari fuq il-livell ta’ l-art; 

 

(5) Ikollha sistema ta’ twissija, li tinkludi sinjali li jinstemgħu u viżwali, biex tintuża mill-

membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira biex twissi  lill-ekwipaġġ tal-kabina u biex tintuża mill-

membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina biex twissi lill-ekwipaġġ tat-titjira; 

 

(6) Ikollha mezz għar-reċipjent ta’ sejħa biex jistabilixxi jekk din tkunx sejħa normali jew 

sejħa ta’ emerġenza; u 

 

(7) Tipprovdi fuq l-art mezz ta’ komunikazzjoni bejn żewġ naħat bejn il-persunal ta’ fuq l-art u 

mill-inqas żewġ membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira. 
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OPS 1.695 

Is-Sistema ta’ indirizz pubbliku 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’konfigurazzjoni massima awtorizzata ta’ iktar minn 19-

il passiġġier sakemm tkun installata fuqu sistema ta’ indirizz pubbliku. 

 

(b) Is-sistema ta’ indirizz pubbliku meħtieġa b’dan il-paragrafu għandha: 

 

(1) Titħaddem b’mod indipendenti mis-sistema tat-telefonija interna ħlief għas-settijiet ta’ l-

idejn, il-kuffji tal-widna, il-mikrofoni, swiċċijiet seletturi u t-tagħmir tas-sinjali; 

 

(2) Tkun aċċessibbli minnufih għall-użu immedjat minn kull post meħtieġ tal-membri ta’ l-

ekwipaġġ tat-titjira; 

 

(3) Għal kull ħruġ ta’ emerġenza tal-passiġġiera fuq il-livell ta’ l-art li tkun qrib is-siġġu ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina, ikollha mikrofonu li jkun aċċessibbli minnufih għall-membru ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina li jkun bilqiegħda, ħlief li mikrofonu wieħed jista’ jservi iktar minn 

ħruġ wieħed, sakemm il-qrubija tal-ħruġ tkun tippermetti komunikazzjoni verbali mhux 

assistita bejn il-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina li jkunu bilqiegħda; 

 

(4) Tkun kapaċi titħaddem f’10 sekondi mill-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina f’kull wieħed 

minn dawk l-postijiet fil-kumpartiment li minnu l-użu ta’din tkun aċċessibbli; u 

 

(5) Tkun tinstema’ u intelliġibbli mis-siġġijiet kollha tal-passiġġiera, mit-twaletti u mis-

siġġijiet ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u mill-postijiet tax-xogħol. 
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OPS 1.700 

Tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota–1 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li jkun ħareġ għall-ewwel darba b’Ċertifikat ta' 

Adegwatezza għat-Titjir individwali, fi jew wara l-1 ta’ April 1998, li: 

 

(1) Jkun ta’ iktar minn magna waħda u li jaħdem b’magni turbina u jkollu konfigurazzjoni 

massima awtorizzata ta’ iktar minn 9 passiġġiera; jew 

 

(2) Ikollu massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 5700 kilo, 

 

Sakemm dan ikun mgħammar b’tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota li, b’riferenza 

għall-iskala tal-ħin, jirreġistra: 

 

(i) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi trasmessi minn jew riċevuti fuq il-gverta ta' l-ajruplan 

bir-radjo; 

 

(ii) L-ambjent tas-smigħ tal-gverta tat-titjira, inkluż fejn prattiku mingħajr interruzzjoni, 

is-sinjali ta’ l-awdjo li jkunu riċevuti minn kull mikrofonu boom and mask li jkunu 

qed jintuża; 

 

(iii) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fuq il-gverta ta' l-

ajruplan li jkunu qed jużaw is-sistema tat-telefonija interna ta’ l-ajruplan; 

 

(iv) Il-vuċi jew is-sinjali awdjo li jidentifikaw l-assistenza tan-navigazzjoni jew ta’ l-

avviċinament introdotti f’kuffji tal-widna jew fuq lawdspiker; u 
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(v) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fuq il-gverta ta' l-

ajruplan li jużaw is-sistema ta’ l-indirizz pubbliku, jekk din tkun installata. 

 

(b) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jkun kapaċi li jżomm l-informazzjoni 

reġistrata matul mill-inqas l-aħħar sagħtejn mit-tħaddim tiegħu ħlief li, għal dawk l-ajruplan 

b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ 5700 kilo jew inqas, dan il-perjodu jista’ jitnaqqas għal 30 

minuta. 

 

(ċ) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jixgħel awtomatikament biex jibda 

jirreġistra qabel ma l-ajruplan jibda miexi bil-qawwa tiegħu stess u għandu jkompli bir-

reġistrazzjoni sat-tmiem tat-titjira meta l-ajruplan ma jkunx kapaċi aktar jimxi bil-qawwa tiegħu 

stess. Minbarra, skond id-disponibilità tal-qawwa elettrika, it-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-

kabina tal-pilota għandu jibda jirreġistra kemm jista’ jkun kmieni matul il-kontrolli li jkunu qed 

isiru fil-kabina tal-pilota qabel ma tinxtegħel il-magna fil-bidu tat-titjira sal-kontrolli tal-kabina 

tal-pilota li jsiru immedjatament wara li l-magna tintefa fi tmiem it-titjira. 

 

(d) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jkollu apparat ta’ għajnuna biex dan ir-

reġistratur ikun jista’ jinstab fl-ilma. 

 

OPS 1.705 

Tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota–2 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’iktar minn magna turbina waħda li jkun ħareġ għall-

ewwel darba b’Ċerifikat ta' l-Adegwatezza għat-Titjir, fi jew wara l-1 ta’ Jannar 1990 sa u inkluż 

il-31 ta’ Marzu 1998 li jkollu massa massima tat-tluq ċertifikat ta’ 5700 kilo jew inqas u 

b’konfigurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 9 passiġġiera bilqiegħda, sakemm dan ikun 

mgħammar b’tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota li jirreġistra: 

 

(1) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi trasmessi minn jew riċevuti fuq il-gverta ta' l-ajruplan bir-

radju; 
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(2) L-ambjent tas-smigħ tal-gverta ta' l-ajruplan, inkluż fejn ikun prattiku, mingħajr 

interruzzjoni, is-sinjali awdjo riċevuti minn kull mikrofonu boom u mask li jintuża; 

 

(3) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fuq il-gverta ta' l-

ajruplan li jużaw is-sistema tat-telefonija interna ta’ l-ajruplan; 

 

(4) Is-sinjali tal-vuċi jew ta’ l-awdjo li jidentifikaw l-assistenza tan-navigazzjoni jew ta’ l-

avviċinament li jkunu introdotti fil-kuffji tal-widna jew fuq speaker; u 

 

(5) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fuq il-gverta ta' l-

ajruplan li jużaw is-sistema ta’ l-indirizz pubbliku, jekk din tkun installata. 

 

(b) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jkun kapaċi jżomm l-

informazzjoni rreġistrata matul mill-inqas l-aħħar 30 minuta tat-tħaddim tiegħu. 

 

(ċ) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jibda jirreġistra qabel ma l-ajruplan 

jibda jiċċaqlaq taħt il-qawwa tiegħu stess u jkompli jagħmel hekk sat-tmiem tat-titjira meta l-

ajruplan ma jkunx jista’ aktar jimxi taħt il-qawwa tiegħu stess. Minbarra, skond id-disponibilità 

tal-qawwa elettrika, it-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jibda jaħdem kemm 

jista’ jkun kmieni matul il-kontrolli li jsiru fil-kabina tal-pilota qabel it-titjira sal-kontrolli li jsiru 

fil-kabina tal-pilota immedjatament wara li l-magna tintefa fi tmiem it-titjira. 

 

(d) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jkollu apparat ta’ għajnuna biex dan ir-

reġistratur ikun jista’ jinstab fl-ilma. 
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OPS 1.710 

Tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota–3 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikat ta’ iktar minn 5700 

kilo li jkun ħareġ għall-ewwel darba b’ċertifikat ta' adegwatezza għat-titjir individwali, qabel l-1 

ta’ April 1998 sakemm dan ikun mgħammar b’tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota li 

jirreġistra: 

 

(1) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi trasmessi minn jew riċevuti fuq il-gverta ta' l-ajruplan bir-

radju; 

 

(2) L-ambjent tas-smigħ fuq il-gverta ta' l-ajruplan; 

 

(3) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fuq il-gverta ta' l-

ajruplan li jużaw is-sistema tat-telefonija interna ta’ l-ajruplan; 

 

(4) Is-sinjali tal-vuċi jew ta’ l-awdjo li jidentifikaw l-assistenza tan-navigazzjoni jew ta’ l-

avviċinament li jkunu introdotti fil-kuffji tal-widna jew fuq l-ispeaker; u 

 

(5) Il-komunikazzjonijiet tal-vuċi tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fuq il-gverta ta' l-

ajruplan li jużaw is-sistema ta’ l-indirizz pubbliku, jekk din tkun installata. 

 

(b) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jkun kapaċi jżomm l-informazzjoni 

rreġistrata matul mill-inqas l-aħħar 30 minuta tat-tħaddim tiegħu. 
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(ċ) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jibda jirreġistra qabel ma l-ajruplan 

jibda jiċċaqlaq taħt il-qawwa tiegħu stess u jkompli jagħmel hekk sat-tmiem tat-titjira meta l-

ajruplan ma jkunx jista’ aktar jimxi taħt il-qawwa tiegħu stess. 

 

(d) It-tagħmir li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota għandu jkollu apparat ta’ għajnuna biex ir-

reġistratur ikun jista’ jinstab fl-ilma. 

 

OPS 1.715 

It-Tagħmir li Jirreġistra d-data tat-titjira–1 

(Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.715) 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li jkun ħareġ għall-ewwel darba b’Ċertifikat ta' l-

Adegwatezza għat-Titjir individwali fi jew wara l-1 ta’ April 1998 li: 

 

(1) Ikollu iktar minn magna waħda turbina u jkollu konfigurazzjoni massima approvata ta’ 

iktar minn 9 passiġġiera bilqiegħda; jew 

 

(2) Ikollu massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 5 700 kilo, 

 

sakemm dan ikun mgħammar b’tagħmir li jirreġistra d-data tat-titjira, liema tagħmir ikun 

juża metodu diġitali biex jirreġistra u jaħżen id-data kif ukoll metodu biex tinstab minnufih 

dik id-data mill-mezz tal-ħażna. 

 

(b) It-tagħmir li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jkun kapaċi jżomm dik id-data rreġistrata matul 

mill-inqas l-aħħar 25 siegħa mit-tħaddim tiegħu ħlief li, għal dawk l-ajruplan b’massa massima 

tat-tluq ċertifikata ta’ 5 700 kilo jew inqas, dan il-perjodu jista’ jitnaqqas għal 10 sigħat. 
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(ċ) It-tagħmir li jirreġistra d-data tat-titjira għandu, fejn jikkonċerna l-iskala tal-ħin, jirreġisra: 

 

(1) Il-parametri elenkati fit-Tabelli A1 jew A2 ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.715 skond kif 

ikun jgħodd; 

 

(2) Għal dawk l-ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 27 000 kilo, il-

parametri addizzjonali elenkati fit-Tabella B ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.715; 

 

(3) Għall-ajruplan speċifikati f’(a) hawn fuq, dan it-tagħmir għandu jirreġistra kwalunkwe 

parametri ddedikati li jikkonċernaw id-disinn ġdid jew uniku jew il-karatteristiċi operattivi 

ta’ l-ajruplan skond kif stabbilit mill-Awtorità matul iċ-ċertifikazzjoni tat-tip jew tat-tip 

supplimentari; u 

 

(4) Għall-ajruplan mgħammra b’sistema ta’ display elettronika, il-parametri elenkati fit-Tabella 

C ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.715, ħlief li, għall-ajruplan li nħarġu għall-ewwel darba 

b’Ċertifikat ta' Adegwatezza għat-Titjir individwali qabel l-20 ta’ Awissu 2002, dawk il-

parametri li għalihom: 

 

Is-senser ma jkunx disponibbli; jew 

 

(i) Is-sistema jew it-tagħmir ta’ l-ajruplan li tiġġenera d-data jeħtieġ tiġi modifikata; jew 

 

(ii) Is-sinjali ma jkunux kumpatibbli mas-sistema tar-reġistrazzjoni; 

 

m’hemmx għalfejn ikunu rreġistrati jekk ikunu aċċettati mill-Awtorità. 
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(d) Id-data għandha tinkiseb mis-sorsi ta’ l-ajruplan li jippermettu l-korrelazzjoni eżatta ma’ l-

informazzjoni murija lill-ekwipaġġ tat-titjira. 

 

(e) It-tagħmir li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jibda jaħdem awtomatikament biex jirreġistra d-

data qabel ma l-ajruplan ikun jista’ jimxi taħt il-qawwa tiegħu stess u għandu jieqaf 

awtomatikament wara li l-ajruplan ma jkunx jista’ jimxi aktar taħt il-qawwa tiegħu stess. 

 

(f) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jkollu apparat ta' għajnuna biex ir-reġistratur ikun 

jista’ jinstab fl-ilma. 

 

(g) ajruplan li jkunu ħarġu għall-ewwel darba b’Ċertifikat ta' l-Adegwatezza għat-Titjira individwali 

fi jew wara l-1 ta’ April 1998, iżda mhux iktar tard mill-1 ta’ April 2001 m’hemmx għalfejn 

ikunu meħtieġa jikkonformaw ma’ l-OPS 1.715(c) jekk approvati mill-Awtorità, sakemm: 

 

(1) Il-konformità ma’ l-OPS 1.715(c) ma tkunx tista’ tinkiseb mingħajr modifikazzjoni 

estensiva fis-sistemi u fit-tagħmir ta’ l-ajruplan għajr is-sistema tar-reġistrazzjoni tad-data 

tat-titjira; u 

 

(2) L-ajruplan ikun konformi ma’ l-OPS 1.715(c) ħlief li l-parametru 15b fit-Tabella A ta’ l-

Appendiċi 1 għall-OPS 1.720 m’hemmx għalfejn jiġi reġistrat. 
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OPS 1.720 

Tagħmir li Jirreġistra d-data tat-titjira–2 

(Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.720) 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li jkun ħareġ għall-ewwel darba b’ċertifikat ta' l-

adegwatezza għat-titjir individwali fi jew wara l-1 ta’ Ġunju 1990 sa u inkluż il-31 ta’ Marzu 

1998 li jkollhom massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 5700 kilo sakemm dan ikun 

mgħammar b’apparat li jirreġistra d-data tat-titjira li juża metodu diġitali li jirreġistra u jaħżen id-

data kif ukoll metodu biex jikseb dik id-data mill-mezz tal-ħażna. 

 

(b) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jkun kapaċi jżomm id-data reġistrata matul mill-

inqas l-aħħar 25 siegħa mit-tħaddim tiegħu. 

 

(ċ) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu, fejn jikkonċerna l-iskala tal-ħin, jirreġistra: 

 

(1) Il-parametri mniżżla fit-Tabella A ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.720; u 

 

(2) Għal dawk l-ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 27 000 kilo, il-

parametri addizzjonali elenkati fit-Tabella B ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.720. 

 

(d) Għal dawk l-ajruplan li jkollhom massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ 27 000 kilo jew inqas, jekk 

ikun aċċettabbli għall-Awtorità, il-parametri 14 u 15b tat-Tabella A ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 

1.720 m’hemmx għalfejn ikunu reġistrati, meta jintlaħqu kwalunkwe mill-kondizzjonijiet li 

ġejjin: 

 

(1) Is-senser ma jkunx disponibbli mill-ewwel, 
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(2) Ma jkunx hemm kapaċità biżżejjed fis-sistema li tirreġistra d-data tat-titjira, 

 

(3) Tkun meħtieġa bidla fit-tagħmir li jiġġenera d-data. 

 

(e) Għal dawk l-ajruplan li jkollhom massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 27 000 kilo, 

jekk ikun aċċettabbli għall-Awtorità, il-parametri li ġejjin m’hemmx għalfejn ikunu reġistrati: 

15b tat-Tabella A ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.720, u 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 u 31 tat-

Tabella B ta’ l-Appendiċi 1, jekk jintlaħqu kwalunkwe mill-kondizzjonijiet li ġejjin: 

 

(1) Is-senser ma jkunx disponibbli mill-ewwel, 

 

(2) Ma jkunx hemm kapaċità biżżejjed fis-sistema li tirreġistra d-data tat-titjira, 

 

(3) Tkun meħtieġa bidla fit-tagħmir li jiġġenera d-data, 

 

(4) Għad-data navigazzjonali (l-għażla tal-frekwenza NAV, id-distanza DME, il-latitudni, il-

lonġitudni, il-veloċità fuq l-art u d-direzzjoni tal-kurrent) is-sinjali ma jkunux disponibbli 

f’forma diġitali. 

 

(f) Parametri individwali li jistgħu jiġu bil-kalkolazzjoni mill-parametri rreġistrati l-oħra, m’hemmx 

għalfejn ikunu reġistrati jekk ikun aċċettabbli għall-Awtorità. 

 

(g) Id-data għandha tinkiseb mis-sorsi ta’ l-ajruplan li jippermettu l-korrelazzjoni eżatta ma’ l-

informazzjoni murija lill-ekwipaġġ tat-titjira; 
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