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(h) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jibda jirreġistra d-data qabel ma l-ajruplan jibda 

jiċċaqlaq taħt il-qawwa tiegħu stess u għandu jieqaf wara li l-ajruplan ma jkunx kapaċi iżjed 

jiċċaqlaq taħt il-qawwa tiegħu stess. 

 

(i) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jkollu apparat ta' għajnuna biex ir-reġistratur ikun 

jista’ jinstab fl-ilma. 

 

OPS 1.725 

Tagħmir li Jirreġistra d-data tat-titjira–3 

(Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.725) 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’magni turbina li jkun ħareġ għall-ewwel darba 

b’Ċertifikat ta' Adegwatezza għat-Titjir qabel l-1 ta’ Ġunju 1990 li jkollu massa massima tat-tluq 

ċertifikata ta’ iktar minn 5 700 kilo sakemm dan ikun mgħammar b’apparat li jirreġistra d-data 

tat-titjira li juża metodu diġitali ta’ reġistrazzjoni u ta’ ħażna tad-data kif ukoll metodu li permezz 

tiegħu d-data tkun tista’ tinkiseb minnufih mill-mezz tal-ħażna. 

 

(b) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jkun kapaċi li jikseb id-data rreġistrata matul mill-

inqas l-aħħar 25 siegħa mit-tħaddim tiegħu. 

 

(ċ) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu, fejn jikkonċerna iskala tal-ħin, jirreġistra: 

 

(1) Il-parametri elenkati fit-Tabella A ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.725. 
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(2) Għal dawk l-ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 27 000 kilo li l-

ewwel tip tagħhom kienu ġew ċertifikati għall-ewwel darba wara t-30 ta’ Settembru 1969, 

il-parametri addizzjonali minn 6 sa 15b tat-Tabella B ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.725 ta’ 

dan il-paragrafu. Il-parametri li ġejjin m’hemmx għalfejn ikunu reġistrati, jekk ikun 

aċċettabbli għall-Awtorità: 13, 14 u 15b fit-Tabella B ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.725 

meta kwalunkwe mill-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu ntlaħqu: 

 

(i) Is-senser ma jkunx disponibbli minnufih, 

 

(ii) Ma jkunx hemm kapaċità biżżejjed fis-sistema tar-reġistrazzjoni tat-titjira, 

 

(iii) Tkun meħtieġa bidla fit-tagħmir li jiġġenera d-data; u 

 

(3) Meta jkun hemm kapaċità biżżejjed fuq is-sistema li tirreġistra t-titjira, is-senser ikun 

disponibbli minnufih u ma jkunx hemm ħtieġa ta’ bidla fit-tagħmir li jiġġenera d-data: 

 

(i) Għall-ajruplan li ħarġu għall-ewwel darba b’Ċertifikat ta' Adegwatezza għat-Titjir 

individwali fi jew wara l-1 ta’ Jannar 1989, b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ 

iktar minn 5 700 kilo iżda mhux iktar minn 27 000 kilo, il-parametri 6 sa 15b tat-

Tabella B ta’ l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.725; u 

 

(ii) Għall-ajruplan li ħarġu għall-ewwel darba b’Ċertifikat ta' Adegwatezza għat-Titjir 

individwali fi jew wara l-1 ta’ Jannar 1987, b’massa massima tat-tluq ċertifikata ta’ 

iktar minn 27 000 kilo, il-parametri li jibqa’ tat-Tabella B ta’ l-Appendiċi 1 għall-

OPS 1.725 . 
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(d) Il-parametri individwali li jistgħu jiġu bil-kalkolazzjoni minn parametri rreġistrati oħra, 

m’hemmx għalfejn ikunu rreġistrati jekk ikunu aċċettabbli għall-Awtorità. 

 

(e) Id-data għandha tinkiseb mis-sorsi tal-inġenju ta’ l-ajru li jippermettu l-korrelazzjoni eżatta ma’ l-

informazzjoni murija lill-ekwipaġġ tat-titjira. 

 

(f) L-apparat li jirreġistra d-data tat-titjira għandu jibda jirreġistra d-data qabel ma l-ajruplan ikun 

kapaċi jimxi taħt il-qawwa tiegħu stess u għandu jieqaf wara li l-ajruplan ma jkunx kapaċi jimxi 

aktar taħt il-qawwa tiegħu stess. 

 

(g) L-apparat li jirreġistra d-data għandu jkollu apparat ta' għajnuna biex ir-reġistratur ikun jistà 

jinstab fl-ilma. 

OPS 1.727 

Tagħmir li Jirreġistra ta’ Taħlita 

 

(a) Il-konformità mar-rekwiżiti ta’ l-apparat li jirreġistra l-Vuċi fil-Kabina tal-Pilota u ta’ dak li 

jirreġistra d-data tat-titjira tista’ tinkiseb b’: 

 

(1) Tagħmir li jirreġistra ta’ taħlita wieħed jekk l-ajruplan ikollu jiġi mgħammar b’apparat li 

jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota jew b’apparat li jirreġistra d-data tat-titjira biss; jew 

 

(2) Tagħmir li jirreġistra ta’ taħlita wieħed jekk l-ajruplan b’massa massima tat-tluq ċertifikata 

ta’ 5 700 kilo jew inqas ikollu jiġi mgħammar b’apparat li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-

pilota u b’apparat li jirreġistra d-data tat-titjira; jew 
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(3) Żewġ apparati li jirreġistraw ta’ taħlita jekk l-ajruplan b’massa massima tat-tluq ta’ iktar 

minn 5 700 kg ikollu jiġi mgħammar b’apparat li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota u 

b’apparat li jirreġistra d-data tat-titjira. 

(b) Apparat li jirreġistra ta’ taħlita huwa apparat tat-titjira li jirreġistra: 

 

(1) il-komunikazzjonijiet kollha tal-vuċi u l-ambjent tas-smigħ meħtieġa bil-paragrafu rilevanti 

ta’ l-apparat li jirreġistra l-vuċi fil-kabina tal-pilota; u 

 

(2) il-parametri kollha meħtieġa bil-paragrafu rilevanti dwar l-apparat li jirreġistra d-data tat-

titjira, bl-istess speċifikazzjonijiet meħtieġa b’dawk il-paragrafi. 

 

OPS 1.730 

Is-Siġġijiet, iċ-ċintorini tas-sigurtà tas-siġġijiet, tagħmir ta’ rbit u apparat li jżomm it-tfal marbutin 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan sakemm dan ikun mgħammar bi: 

 

(1) Siġġu jew post għal kull persuna li jkollha bejn sentejn jew aktar; 

 

(2) Ċintorin tas-sigurtà, bi jew mingħajr strixxa djagonali ta’ l-ispalla, jew bi rbit tas-sigurtà 

biex jintuża f’kull siġġu tal-passiġġiera minn kull passiġġier li jkollu sentejn jew aktar; 

 

(3) Ċintorin ingassa supplimentari jew apparat ieħor ta’ rbit għal kull tifel jew tifla żgħira; 
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(4) Ħlief kif hemm imfisser fis-sub-paragrafu (b) hawn taħt, ċintorin tas-sigurtà b’irbit fuq l-

ispalla għal kull siġġu ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u għal kull siġġu ħdejn is-siġġu tal-pilota li 

jkun fih apparat li jżomm awtomatikament it-torso ta’ l-okkupant f’każ li jkun hemm 

deċelarazzjoni f’daqqa; 

 

(5) Ħlief kif hemm imfisser fis-sub-paragrafu (b) hawn taħt, ċintorin tas-sigurtà b’irbit fuq l-

ispalla għal kull siġġu ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u s-siġġijiet ta’ l-osservaturi. Madankollu, 

dan ir-rekwiżit ma jipprekludix l-użu ta' siġġijiet tal-passiġġiera mill-membri ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina meta minn dawn ikun hemm iżjed mill-kumplement ta’ l-ekwipaġġ 

tal-kabina meħtieġ; u 

 

(6) Siġġijiet għall-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina li jkunu jinstabu qrib l-ħruġ ta’ l-

emerġenza meħtieġa u li jkunu fuq il-livell ta’ l-art ħlief li, jekk l-evakwazzjoni ta’ 

emerġenza tal-passiġġiera tkun imsaħħa billi l-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina joqogħdu 

bilqiegħda mkien ieħor, postijiet oħra jkunu aċċettabbli. Dawn is-siġġijiet għandhom iħarsu 

’l quddiem u lura fi 15° mill-assi lonġitudinali ta’ l-ajruplan. 

 

(b) Iċ-ċintorini tas-sigurtà kollha bi rbit fuq l-ispalla għandu jkollhom molla waħda biex jinħallu. 

 

(ċ) Ċintorin tas-sigurtà bi strixxa djagonali fuq l-ispalla għall-ajruplan b’massa massima tat-tluq 

ċertifikata ta’ mhux iktar minn 5700 kilo jew ċintorin tas-sigurtà għall-ajruplan b’massa massima 

tat-tluq ċertifikata ta’ mhux iktar minn 2730 kilo jista’ jkun awtorizzat minflok ċintorin tas-sigurtà 

bi rbit fuq l-ispalla jekk ma jkunx prattiku li jitwaħħal u jintuża dan ta’ l-aħħar. 
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OPS 1.731 

Is-Sinjali "Orbot iċ-Ċintorin tas-Sigurtà" u "Mhux Permess Tipjip" 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan li fih is-siġġijiet kollha tal-passiġġiera ma jkunux jidhru mill-

gverta ta' l-ajruplan, sakemm dan ikun mgħammar b’mezz li juri lill-passiġġiera kollha kif ukoll lill-

ekwipaġġ tal-kabina meta għandhom jintrabtu ċ-ċintorini tas-sigurtà u meta t-tipjip ma jkunx permess. 

 

OPS 1.735 

Il-Bibien u l-purtieri interni 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan sakemm ikun installat fih it-tagħmir li ġej: 

 

(a) F’ajruplan b’konfiguarzzjoni massima approvata ta’ iktar minn 19-il passiġġier, bieb bejn il-

kumpartiment tal-passiġġiera u l-kumpartiment tal-gverta ta' l-ajruplan b’tabella fuqu ‘l-ekwipaġġ 

biss’ u li jinqafel biex il-passiġġiera ma jiftħuhx mingħajr permess minn membru ta’ l-ekwipaġġ 

tat-titjira; 

 

(b) Mezz biex jinfetaħ kull bieb li jifred il-kumpartiment tal-passiġġiera minn kumpartiment ieħor li 

jkollu disposizzjoni ta’ ħruġ ta’ emerġenza. Il-mezz għal tali ftuħ għandu jkun aċċessibbli 

minnufih; 
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(ċ) Jekk ikun meħtieġ li wieħed jgħaddi minn ġo fetħa ta’ bieb jew minn purtiera li tifred il-kabina 

tal-passiġġiera minn żoni oħra biex tintlaħaq kwalunkwe ħruġ ta’ emerġenza meħtieġa minn 

kwalunkwe siġġu tal-passiġġiera, il-bieb jew il-purtiera għandu jkollhom mezz biex dawn ikunu 

jistgħu jinżammu f’posizzjoni miftuħa; 

 

(d) Tabella fuq kull bieb intern jew ħdejn purtiera li ssevi bħala mezz ta’ aċċess għall-ħruġ ta’ l-

emerġenza tal-passiġġiera, li tkun turi li dawn ikunu jridu jinżammu miftuħin matul it-tluq u l-

inżul; u 

 

(e) Mezz għal kwalunkwe membru ta’ l-ekwipaġġ biex jiftaħ kwalunkwe bieb li normalment ikun 

aċċessibbli għall-passiġġiera u li jkun jista’ jissakkar mill-passiġġiera. 

 

OPS 1.745 

Kitts ta’ l-Ewwel Għajnuna 

 

Operatur m’għandux iħaddem ajruplan sakemm dan ikun mgħammar b’kitts ta’ l-ewwel għajnuna, li 

jkunu aċċessibbli minnufih għall-użu, skond l-iskala li ġejja: 

 

Numru ta’ siġġijiet 
tal-passiġġiera 
installati 

Numru ta’ Kitts ta’ l-
Ewwel Għajnuna 
meħtieġa 

0 sa 99 1 

100 sa 199 2 

200 sa 299 3 

300 u iktar 4 
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(b) Operatur għandu jiżgura li l-kitts ta’ l-ewwel għajnuna jkunu: 

 

(1) Spezzjonati perjodikament biex ikun konfermat, sakemm ikun possibbli, li l-kontenut 

jinżamm fil-kondizzjoni meħtieġa għall-użu maħsub tiegħu; u 

 

(2) Fornut tajjeb f’intervalli regolari, skond l-istruzzjonijiet li jkun hemm fuq it-tikketti 

tagħhom, jew skond kif ikunu jitolbu ċ-ċirkostanzi. 

 

OPS 1.755 

Kitt Mediku ta’ Emerġenza 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan b’konfugurazzjoni massima approvata ta’ iktar minn 30 

passiġġier bilqiegħda sakemm dan ikun mgħammar b’kitt mediku ta’ emerġenza jekk kwalunkwe 

punt fuq ir-rotta ppjanata tkun iktar minn 60 minuta ta’ titjir (b’veloċità regolari) minn ajrudrom 

li fih x’aktarx ikun hemm għajnuna medika kkwalifikata. 

 

 

(b) Il-kmandant għandu jiżgura li l-mediċini ma jingħatawx ħlief minn tobba kkwalifikati, infermiera 

jew minn persunal bi kwalifiki simili. 

 

(ċ) Il-Kondizzjonijiet għall-ġarr 

 

(1) Il-kitt mediku ta’ emerġenza m’għandux ikollu trab u ndewwa u għandu jinġarr taħt 

kondizzjonijiet ta’ sigurtà, fejn ikun prattiku, fuq il-gverta ta' l-ajruplan; u 
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(2) Operatur għandu jiżgura li l-kitts mediċi ta’ emerġenza jkunu: 

 

(i) Spezzjonati perjodikament biex ikun żgurat, safejn ikun possibbli, li l-kontenut 

jinżamm fil-kondizzjoni meħtieġa għall-użu maħsub; u 

 

(ii) Fornut tajjeb f’intervalli regolari, skond l-istruzzjonijiet li jkun hemm fuq it-tikketti 

tagħhom, jew skond kif ikunu jitolbu ċ-ċirkostanzi. 

 

OPS 1.760 

L-ossiġnu ta’ l-ewwel għajnuna 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan ippressat f’altitudni ta’ iktar minn 25 000 pied, meta 

membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jkun meħtieġ li jinġarr, sakemm dan ikun mgħammar bi 

provvista ta’ ossiġnu mhux miżjud bl-ilma għall-passiġġiera li, għal raġunijiet fiżjoloġiċi, ikunu 

jistgħu jeħtieġu l-ossiġnu wara depressjonizzazzjoni fil-kabina. L-ammont ta’ ossiġnu għandu 

jkun ikkalkolat bl-użu ta’ rata medja ta’ ċirkolazzjoni ta’ mill-inqas 3 litri Standard Temperature 

Pressure Dry (STPD)/minuta/persuna. Dan għandu jkun ipprovdut għat-titjira kollha wara 

depressjonizzazzjoni fil-kabina f’altitudni tal-pressjoni tal-kabina ta’ iktar minn 8000 pied għal 

mill-inqas 2% tal-passiġġiera li jinġarru, iżda fl-ebda każ għal inqas minn persuna waħda. 

Għandu jkun hemm numru biżżejjed ta’ taqsimiet ta’ tqassim, iżda fl-ebda każ inqas minn tnejn, 

b’mezz biex l-ekwipaġġ tal-kabina jkun jista’ juża din il-provvista. 

 

(b) L-ammont ta’ ossiġnu ta’ l-ewwel għajnuna meħtieġ għal operazzjoni partikolari għandu jkun 

determinat fuq il-bażi ta’ l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina u l-ħin tat-titjira, b’mod konsistenti 

mal-proċeduri operattivi stabbiliti għal kull operazzjoni u rotta. 
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(ċ) It-tagħmir ta’ l-ossiġnu li jkun hemm abbord għandu jkun kapaċi jiġġenera ċirkolazzjoni ta’ 

massa għal kull utent ta’ mill-inqas erba’ litri fil-minuta, STPD. Jista’ jingħata mezz biex 

titnaqqas iċ-ċirkolazzjoni sa mhux inqas minn żewġ litri fil-minuta, STPD, fi kwalunkwe 

altitudni. 

 

OPS 1.770 

Ossiġnu supplimentari – ajruplan ppressati 

(Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.770) 

 

(a) Ġenerali 

 

(1) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan ippressat f’altitudni ta’ pressjoni ta’ ’il fuq minn 

10 000 pied sakemm ma jkunx hemm tagħmir ta’ ossiġnu supplimentari, li jkun jiflaħ 

jaħżen u jqassam il-provvisti ta’ l-ossiġnu meħtieġa b’dan il-paragrafu. 

 

(2) L-ammont ta’ ossiġnu supplimentari meħtieġ għandu jkun determinat fuq il-bażi ta’ l-

altitudni tal-pressjoni tal-kabina, il-ħin tat-titjira u l-preżunzjoni li ħsara fil-

pressjonizzazzjoni tal-kabina tiġri f’altitudni jew f’punt tat-titjira li jkun l-aktar kritiku mil-

lok tal-ħtieġa ta’ l-ossiġnu, u li, wara li tkun seħħet il-ħsara, l-ajruplan jinżel skond il-

proċeduri ta’ l-emerġenza speċifikati fil-Manwal tat-Titjir ta’ l-Ajruplan għal altitudni bla 

periklu għar-rotta li trid tittajjar u li tkun tippermetti li l-kumplament tat-titjira u l-inżul 

jkunu mingħajr periklu. 
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(3) Wara ħsara fil-pressjonizzazzjoni tal-kabina, l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina għandu 

jitqies l-istess bħall-altitudni tal-pressjoni ta’ l-ajruplan, sakemm ikun muri lill-Awtorità li 

l-ebda ħsara probabbli fil-kabina jew fis-sistema tal-pressjonizzazzjoni mhu se twassal għal 

altitudni tal-pressjoni tal-kabina li tkun ugwali għall-altitudni tal-pressjoni ta’ l-ajruplan. 

Taħt dawn iċ-ċirkostanzi, l-altitudni tal-pressjoni massima tal-kabina murija tista’ tintuża 

bħala bażi biex tkun detereminata l-provvista ta’ l-ossiġnu. 

 

(b) It-tagħmir ta’ l-ossiġnu u r-rekwiżiti tal-provvista 

 

(1) Il-Membri ta l-ekwipaġġ tat-titjira 

 

(i) Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jkun qed iwettaq dmirijietu fuq il-gverta ta' l-

ajruplan għandu jkun mgħammar b’ossiġnu supplimentari skond l-Appendiċi 1. Jekk 

l-okkupanti kollha tas-siġġijiet tal-gverta ta' l-ajruplan jkunu pprovduti mis-sors tal-

provvista ta’ l-ossiġnu ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, mela dawn għandhom jitqiesu bħala 

membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jkunu qed iwettqu dmirijiethom fuq il-gverta ta' l-

ajruplan biex ifornu l-ossiġnu. L-okkupanti tas-siġġijiet tal-gverta ta' l-ajruplan, li ma 

jkunux fornuti mis-sors ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, għandhom jitqiesu bħala passiġġiera 

għall-għan ta’ provvista ta’ ossiġnu. 

 

(ii) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, li ma jkunux koperti bis-sub-paragrafu (b)(1)(i) 

hawn fuq, għandhom jitqiesu bħala passiġġiera għall-għan ta’ forniment ta’ ossiġnu. 

 

(iii) Il-maskri ta’ l-ossiġnu għandhom jitpoġġew f’post li jkun jintlaħaq minnufih mill-

membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira waqt li jkunu qed jaqdu dmirijiethom fil-post 

assenjat lilhom. 
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(iv) Il-maskri ta’ l-ossiġnu li għandhom jintużaw mill-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

f’ajruplan ppressati li jaħdmu ’l fuq minn 25 000 pied, għandhom ikunu tat-tip quick 

donning. 

 

(2) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, il-membri ta’ l-ekwipaġġ addizzjonali u l-passiġġiera 

 

(i) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u l-passiġġiera għandhom ikunu fornuti 

b’ossiġnu supplimentari skond l-Appendiċi 1, ħlief meta s-sub-paragrafu (v) hawn 

taħt ikun japplika. Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina li jkunu iżjed mill-inqas 

numru ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina meħtieġa, u l-membri ta’ l-ekwipaġġ 

żejda, għandhom jitqiesu bħala passiġġiera fejn jikkonċerna l-provvista ta’ l-ossiġnu. 

 

(ii) ajruplan maħsuba li jitħaddmu f’altitudni ta’ pressjoni ta’ ’il fuq minn 25 000 pied 

għandu jkollhom żbokki żejda biżżejjed u maskri u/jew unitajiet ta’ l-ossiġnu 

portabbli bil-maskri biżżejed biex jintużaw mill-membri kollha ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina li jkunu meħtieġa. L-iżbokki żejda u/jew l-unitajiet portabbli ta’ l-ossiġnu 

għandhom jitqassmu l-istess fil-kabina biex tkun żgurata d-disponibilità iimedjata ta’ 

ossiġnu għal kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, minkejja l-post tiegħu/tagħha fil-

ħin tal-ħsara fil-pressjonizzazzjoni tal-kabina. 

 

(iii) ajruplan maħsuba li jitħaddmu f’altitudni ta’ pressjoni ta’ ’il fuq minn 25 000 pied 

għandu jkollhom sistema li tqssam l-ossiġnu li tkun marbuta mat-terminali tal-

provvista ta’ l-ossiġnu li tkun disponibbli immedjatament għal kull okkupant, kull 

fejn dan ikun bilqiegħda. In-numru totali ta’ unitajiet u żbokki li jqassmu għandu jkun 

iżjed min-numru ta’ siġġijiet b’mill-inqas 10%. L-unitajiet żejda għandhom jitqassmu 

l-istess fil-kabina kollha. 
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(iv) L-ajruplan maħsuba li jitħaddmu f’altitudni ta’ pressjoni ta’ ’il fuq minn 25 000 pied 

jew li, jekk jitħaddmu fi jew inqas minn 25 000 pied, ma jkunux jistgħu jinżlu bla 

periklu f’4 minuti għal 13000 pied, u li għal dawn iċ-ċertifikat ta' adegwatezza għat-

titjir individwali kien inħareġ għall-ewwel darba fi jew wara d-9 ta’ Novembru 1998, 

għandu jkollhom tagħmir ta’ ossiġnu li jitħaddem awtomatikament u li jkun 

disponibbli mill-ewwel għal kull okkupant, kull fejn dan ikun bilqiegħda. In-numru 

totali ta’ unitajiet u żbokki li jqassmu għandu jkun iżjed min-numru ta’ siġġijiet 

b’mill-inqas 10%. L-unitajiet żejda għandhom jitqassmu l-istess fil-kabina. 

 

(v) Ir-rekwiżiti tal-provvista ta’ l-ossiġnu, kif speċifikati fl-Appendiċi 1, għall-ajruplan li 

ma jkunux ċertifikati li jtiru f’altitudni ta’ iktar minn 25 000 pied, jistgħu jitnaqqsu 

għall-ħin kollu tat-titjira għal altitudni tal-pressjoni tal-kabina ta’ bejn 10 000 pied u 

13 000 pied għall-membri kollha ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina meħtieġa u għal mill-inqas 

10% tal-passiġġiera jekk, fil-punti kollha tul ir-rotta li trid tittajjar, l-ajruplan ikun 

kapaċi jinżel bla periklu f’4 minuti għal altitudni tal-pressjoni tal-kabina ta’ 

13 000 pied. 

 

OPS 1.775 

Ossiġnu supplimentari – Ajruplan mhux ippressati 

(Ara l-Appendiċi 1 għall-OPS 1.775) 

 

(a) Ġenerali 

 

(1) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan mhux ippressat f’altitudni ta’ iktar minn 

10 000 pied, sakemm ikun hemm tagħmir ta’ ossiġnu supplimentari, li jkun jiflaħ jaħżen u 

jqassam il-provvisti ta’ l-ossiġnu meħtieġa. 
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(2) L-ammont ta’ ossiġnu meħtieġ għas-sosteniment għal operazzjoni partikolari għandu jkun 

determinat fuq il-bażi ta’ l-altitudni tal-pressjoni u l-ħin tat-titjira, b’mod konsistenti mal-

proċeduri operattivi stabbiliti għal kull operazzjoni fil-Manwal tat-Tħaddim u mar-rotot li 

se jittajru, kif ukoll mal-proċeduri ta’ l-emerġenza speċifikati fil-Mawal tat-Tħaddim. 

 

(3) Ajruplan maħsub li jitħaddem f’altitudni ta’ pressjoni ta’ iktar minn 10 000 pied għandu 

jkollu tagħmir li jkun jiflaħ jaħżen u jqassam il-provvisti ta’ l-ossiġnu meħtieġa. 

 

(b) Rekwiżiti tal-provvista ta’ l-ossiġnu 

 

(1) Il-Membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira. Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jkun fuq 

dmirijietu fil-gverta ta' l-ajruplan għandu jkollu ossiġnu supplimentari skond l-Appendiċi 1. 

Jekk l-okkupanti kollha tas-siġġijiet tal-gverta ta' l-ajruplan jkunu pprovduti mis-sors ta’ l-

ossiġnu ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, mela dawn għandhom jitqiesu bħala membri ta’ l-

ekwipaġġ tat-titjira li jkunu fuq dmirijiethom fuq il-kabina tal-pilota biex ifornu l-ossiġnu. 

 

(2) Il-Membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, il-membri ta’ l-ekwipaġġ żejda u l-passiġġiera. Il-

membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u l-passiġġiera għandu jkollhom forniment ta’ ossiġnu 

skond l-Appendiċi 1. Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina abbord li jkunu iżjed mill-inqas 

numru meħtieġ ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, u l-membri żejda ta’ l-ekwipaġġ, 

għandhom jitqiesu bħala passiġġiera għall-għan ta’ forniment ta’ ossiġnu. 
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OPS 1.780 

Tagħmir ta’ Nifs Protettiv ta’ l-Ekwipaġġ 

 

(a) Operatur m’għandux iħaddem ajruplan ippressat jew ajruplan mhux ippressat b’massa massima 

tat-tluq ċertifikata ta’ iktar minn 5700 kilo jew li jkollu konfigurazzjoni massima approvata ta’ 

iktar minn 19-il passiġġier bilqiegħda sakemm: 

 

(1) Dan ikollu tagħmir biex iħares lill-għajnejn, lill-imnieħer u lill-ħalq ta’ kull membru ta’ l-

ekwipaġġ tat-titjira waqt li jkun fuq dmirijietu fuq il-gverta ta' l-ajruplan u li jipprovdi l-

ossiġnu għal perjodu ta’ mhux inqas minn 15-il minuta. Il-provvista għat-Tagħmir ta’ Nifs 

Protettiv (PBE) tista’ tiġi fornuta mill-ossiġnu supplimentari meħtieġ bl-OPS 1.770 (b)(1) 

jew OPS 1.775 (b)(1). Minbarra, meta l-ekwipaġġ tat-titjira jkun ta’ iżjed minn wieħed u 

ma jkunx hemm membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, għandu jinġarr PBE portabbli biex 

iħares lill-għajnejn, lill-imnieħer u lill-ħalq ta’ membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u 

biex jipprovdi gass tan-nifs għal perjodu ta’ mhux inqas minn 15-il minuta; u 

 

(2) Ikollu PBE portabbli biżżejjed biex jitħarsu l-għajnejn, l-imnieħer u l-ħalq tal-membri 

kollha ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u biex jipprovdi gass tan-nifs għal perjodu ta’ mhux inqas 

minn 15-il minuta. 

 

(b) Il-PBE maħsub għall-użu ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira għandu jkun f’post konvenjenti fuq il-gverta ta' 

l-ajruplanu jkun aċċessibbli faċilment għall-użu immedjat minn kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira fil-post tax-xogħol assenjat lilhom. 

 

(ċ) Il-PBE maħsub għall-użu ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina għandu jkun installat qrib kull post li fih il-

membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jkun qed iwettaq dmirijietu. 
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(d) Għandu jkun hemm PBE portabbli ieħor li jkun aċċessibbli faċilment li jitpoġġa fi jew qrib il-

pompi ta’ l-idejn għat-tifi tan-nar meħtieġa bl-OPS 1.790 (c) u (d) ħlief li, fejn il-pompi għat-tifi 

tan-nar ikunu jinstabu ġewwa l-kumpartiment tat-tagħbija, il-PBE għandu jitpoġġa barra iżda qrib 

id-daħla għal dak il-kumpartiment. 

 

(e) Waqt li l-PBE ikun qed jintuża dan m’għandux jevita l-komunikazzjoni fejn ikun meħtieġ bl-OPS 

1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 u OPS 1.850. 

 

OPS 1.790 

Pompi għat-tifi tan-nar ta’ l-idejn 

 

Operatur ma għandux iħaddem ajruplan għajr jekk ikunu provduti pompi għat-tifi tan-nar ta' l-idejn 

għall-użu fil-kompartimenti ta’ l-ekwipaġġ, il-passiġiera u, kif japplika, tat-tagħbija u fil-kċejjen skond 

dan li ġej: 

 

(a) It-tip u l-kwantità tas-sustanza tat-tifi tan-nar għandha tkun adattata għat-tipi tan-nirien li x’aktarx 

iseħħu fil-kompartiment fejn il-pompi għat-tifi tan-nar huwa ntiż li jkun użat u, għall-

kompartimenti tal-persunal, għandu jimminimizza l-perikolu tal-konċentrazzjoni tal-gass tossiku; 

 

(b) Ta’ l-inqas pompa għat-tifi tan-nar ta’ l-idejn waħda, li jkun fih il-Halon 1211 

(bromochlorodifluoro-methane, CBrCIF2), jew l-ekwivalenti bħala l-aġent li jitfi, għandu jkun 

ippustjat b'mod konvenjenti fuq il-gverta ta' l-ajruplangħall-użu mill-ekwipaġġ tat-titjira; 

 

(ċ) Ta' l-inqas pompa għat-tifi tan-nar wieħed għandu jkun jinsab fi, jew ikun aċċessibbli minnufih 

għall-użu fi, kull kċina li ma tkunx tinsab fuq il-gverta prinċipali tal-passiġiera; 
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(d) Ta’ l-inqas pompa għat-tifi tan-nar waħda għandha tkun ta’ l-idejn disponibbli għall-użu f’kull 

kompartiment tat-tagħbija jew tal-bagalji tal-Klassi A jew il-Klassi B u f’kull kompartiment tat-

tagħbija tal-Klassi E li huwa aċċessibbli għall-membri ta’ l-ekwipaġġ matul it-titjira; u 

 

(e) Ta’ l-inqas in-numru li ġej ta' pompa għat-tifi  tan-nar ta’ l-idejn għandhom ikunu ippustjati 

b’mod konvenjenti fil-kompartiment(i) tal-passiġiera: 

Il-konfigurazzjoni 
massima approvata tal-
postijiet ta’ bilqiegħda 
għall-passiġiera  

Numru ta'  pompa għat-
tifi tan-nar 

7 sa’ 30 1 

31 sa’ 60 2 

61 sa’ 200 3 

201 sa’ 300 4 

301 sa’ 400 5 

401 sa’ 500 6 

501 sa’ 600 7 

601 sa’ aktar 8 

 

Meta żewġ pompi għat-tifi tan-nar jew aktar huma meħtieġa, dawn għandhom ikunu mqassma 

b’mod ugwali fil-kompartiment tal-passiġiera. 
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(f) Ta’ l-inqas wieħed mill-pompi għat-tifi tan-nar meħtieġa li jkun jinsab fil-kompartiment tal-

passiġiera ta’ ajruplan b’konfigurazzjoni massima approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-

passiġiera ta’ mill-inqas 31, u mhux aktar minn 60, u ta’ mill-inqas tnejn mill-pompi għat-tifi tan-

nar li jkunu jinsabu fil-kompartiment tal-passiġiera ta’ l-ajruplan b’konfigurazzjoni massima 

approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera ta’ 61 jew aktar għandhom ikollhom il-Halon 

1211 (bromochlorodi-fluoromethane, CBrCIF2), jew l-ekwivalenti bħala l-aġent li jitfi. 

 

OPS 1.795 

Mannari u traversi 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan bil-massa tat-tluqtluq ċertifikata massima li taqbeż il-5700 

kg jew li għandu konfigurazzjoni massima approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera ta’ 

aktar minn 9 postijiet ta’ bilqiegħda għajr jekk ikun mgħammar b’ta’ l-inqas mannara jew 

traversa waħda li tkun tinsab fuq il-gverta ta' l-ajruplan . Jekk il-konfigurazzjoni massima 

approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera hija aktar minn 200 mannara jew traversa 

żejda għandhom jinġarru u jkunu ppustjati fi jew viċin iż-żona tal-kċina l-aktar il-ġewwa. 

 

(b) Mannari u traversi li jkunu jinsabu fil-kompartiment tal-passiġiera ma għandhomx ikunu viżibbli 

għall-passiġiera. 
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OPS 1.800 

L-immarkar tal-postijiet fejn jista’ jkun hemm dħul 

 

Operatur għandu jiżgura illi, jekk iż-żoni tal-qafas ta’ l-ajruplan adattati għad-dħul mill-ekwipaġġ tas-

salvataġġ f’emerġenza jkunu immarkati fuq l-ajruplan, dawn iż-żoni għandhom ikunu immarkati kif 

inhu muri hawn taħt. Il-kulur ta’ l-immarkar għandu jkun aħmar jew isfar, u jekk ikun neċessarju dawn 

għandhom ikunu mdawwra bl-abjad b’kuntrast ma' l-isfond. Jekk l-immarkar tal-kantuniera huwa aktar 

minn 2 metri 'l bogħod, il-linji intermedjarji 9 cm x 3 cm għandhom jiddaħħlu sabiex ma jkunx hemm 

aktar minn 2 metri bejn il-marki viċin xulxin. 

 
 

OPS 1.805 

Il-mezzi għall-evakwazzjoni ta’ l-emerġenza 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan bil-għoli tas-soll ta' l-emerġenza tal-passiġiera: 

 

(1) Li huma aktar minn 1·83 metri (6 piedi) ‘l fuq mill-art bl-ajruplan ma’ l-art u t-tagħmir ta’ 

l-inżul estiż; jew 
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(2) Li jista’ jkun aktar minn 1·83 metri (6 piedi) ‘l fuq mill-art wara l-waqa’ ta’, jew il-ħsara li 

testendi ta’, wieħed jew aktar mis-saqajn tat-tagħmir ta’ l-inżul u li għalih saret l-ewwel 

applikazzjoni għaċ-Ċertifikat tat-Tip fi jew wara l-1 ta’ April 2000, 

 

għajr jekk għandu tagħmir jew apparat disponibbli f’kull ħruġ, fejn is-subparagrafi (1) jew 

(2) japplikaw, sabiex jgħinu lill-passiġiera u lill-ekwipaġġ li jilħqu l-art mingħajr periklu 

f’emerġenza. 

 

(b) Dan it-tagħmir jew l-apparat ma għandhomx ikunu provduti fil-ħruġ minn fuq il-ġewnaħ jekk il-

post intiż fuq l-istruttura ta’ l-ajruplan fejn tispiċċa r-rotta ta’ ħruġ ta' emerġenza huwa anqas 

minn 1·83 metri (6 piedi) mill-art bl-ajruplan fuq l-art, it-tagħmir ta’ l-inżul estiż, u l-ġwienaħ fil-

posizzjoni tat-tluq jew l-inżul, skond liema posizzjoni tal-ġewnaħ tkun ogħla mill-art. 

 

(ċ) Fl-ajruplan meħtieġa li jkollhom ħruġ ta’ emerġenza separat għall- ekwipaġġ tat-titjira u: 

 

(1) Li għalihom il-punt l-aktar baxx tal-ħruġ ta’ emerġenza huwa aktar minn 1·83 metri (6 

piedi) ‘l fuq mill-art meta t-tagħmir ta’ l-inżul huwa estiż; jew, 

 

(2) Li għalihom saret l-ewwel applikazzjoni għaċ-Ċertifikat tat-Tip fi jew wara l-1 ta’ April 

2000, ikun aktar minn 1.83 metri (6 ft) ‘l fuq mill-art wara l-waqa’ ta’, jew in-nuqqas li 

jestendi ta', wieħed jew aktar mis-saqajn tat-tagħmir ta’ l-inżul, 

 

għandu jkun hemm apparat li jgħin lill-membri kollha ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira sabiex fl-

inżul jilħqu l-art mingħajr periklu f’emerġenza. 
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OPS 1.810 

Megafon 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan b’konfigurazzjoni massima approvata tal-postijiet ta’ 

bilqiegħda tal-passiġiera ta’ aktar minn 60 u li jġorr wieħed jew aktar mill-passiġiera għajr jekk 

ikun mgħammar b’megafoni li jistgħu jinġarru li jaħdmu bil-batterija aċċessibbli minnufih għall-

użu mill-membri ta’ l-ekwipaġġ matul l-evakwazzjoni ta’ l-emerġenza, bl-iskali li ġejjin: 

 

(1) Għal kull gverta tal-passiġiera: 

Konfigurazzjoni 
tal-postijiet ta’ 

bilqiegħda għall-
passiġiera 

Numru ta' 
Megafoni 
Meħtieġa 

61 sa’ 99 1 

100 jew aktar 2 

 

(2) Għall-ajruplan b’aktar minn gverta tal-passiġiera waħda, fil-każijiet kollha meta l-

konfigurazzjoni tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera totali hija aktar minn 60, huwa 

meħtieġ mill-inqas megafon wieħed. 
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OPS 1.815 

Id-dawl ta’ l-emerġenza 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan li jġorr il-passiġiera li għandu konfigurazzjoni massima 

approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera ta' aktar minn 9 għajr jekk ikun provdut illi 

sistema tad-dawl ta’ l-emerġenza li għandha provvistà ta’ enerġija indipendenti sabiex tħaffef l-

evakwazzjoni ta’ l-ajruplan. Is-sistema tad-dawl ta’ l-emerġenza għandha tinkludi: 

 

(1) Għall-ajruplan li għandhom konfigurazzjoni massima approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda 

tal-passiġiera ta’ aktar minn 19: 

 

(i) Sorsi ta’ l-illuminazzjoni tal-kabina ġenerali; 

 

(ii) Id-dawl intern taż-żoni tal-ħruġ ta’ emerġenza tal-livell ma’ l-art; u 

 

(iii) Il-marki tal-ħruġ ta’ emerġenza mixgħula u sinjali sabiex jgħinu li dawn jinstabu. 

 

(iv) Għall-ajruplan li għalihom l-applikazzjoni għaċ-ċertifikat tat-tip jew l-ekwivalenti 

ġiet iffajljata qabel l-1 ta’ Mejju 1972, u meta jtiru bil-lejl, id-dawl ta’ l-emerġenza 

ta’ barra fil-ħruġ minn fuq il-ġewnaħ kollha, u fil-ħruġ fejn mezzi ta’ l-għajnuna 

għall-inżul huma meħtieġa. 

 

(v) Għall-ajruplan li għalihom l-applikazzjoni għaċ-ċertifikat tat-tip jew l-ekwivalenti 

kienet iffajljata fi jew wara l-1 ta’ Mejju 1972, u meta jtiru bil-lejl, id-dawl ta’ l-

emerġenza ta’ barra fil-ħruġ ta’ emerġenza tal-passiġiera kollha. 
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(vi) Għall-ajruplan li għalihom iċ-ċertifikat tat-tip inħareġ għall-ewwel darba fi jew wara 

l- 1 ta’ Jannar 1958, sistema ta’ l-immarkar ma’ l-art tal-passaġġ tal-ħruġ ta’ 

emerġenza fil-kompartiment(i) tal-passiġiera. 

 

(2) Għall-ajruplan li għandhom konfigurazzjoni massima approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda 

tal-passiġiera ta’ 19 jew anqas u huma ċertifikati skond l-Ispeċifikazzjonijiet taċ-

Ċertifikazzjoni f' CS-25 jew CS-23: 

 

(i) Is-sorsi ta’ l-illuminazzjoni tal-kabina ġenerali; 

 

(ii) Id-dawl ta’ ġewwa fiż-żoni tal-ħruġ ta’ l-emerġenza; u 

 

(iii) L-immarkar tal-ħruġ ta’ emerġenza mixgħul u s-sinjali ta’ fejn qegħdin. 

 

(3) Għall-ajruplan li għandhom konfigurazzjoni massima approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda 

tal-passiġiera ta’ 19 jew anqas u li mhumiex ċertifikati skond l-Ispeċifikazzjonijiet taċ-

Ċertifikazzjoni f’CS-25 jew CS-23, sorsi ta’ l-illuminazzjoni tal-kabina ġenerali. 

 

(b) Operatur ma għandux, mal-lejl, iħaddem l-ajruplan li jġorr il-passiġiera li għandu konfigurazzjoni 

massima approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera ta’ 9 jew anqas għajr jekk ikun 

provdut b’sors ta’ illuminazzjoni tal-kabina ġenerali sabiex iħaffef l-evakwazzjoni ta’ l-ajruplan. 

Is-sistema tista’ tuża dwal f’forma ta’ koppla jew sorsi oħra ta’ illuminazzjoni diġa mgħammra 

fuq l-ajruplan u li jistgħu jibqgħu jaħdmu wara li l-batterija ta’ l-ajruplan tkun intfiet. 
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OPS 1.820 

Transmiter Awtomatiku li Jsib il-Lokazzjoni f'Emerġenza 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan li l-ewwel tkun ħariġlu ċertifikat individwali ta’ standard 

meħtieġ għat-titjir kapaċità tat-tajran fi jew wara l-1 ta’ Jannar 2002 għajr jekk ikun mgħammar 

Transmiter awtomatiku li Jsib il-Lokazzjoni f’Emerġenza (ELT) li jista’ jittrasmetti fuq 

121.5 MHz u 406 MHz. 

 

(b) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan li l-ewwel inħariġlu Ċertifikat individwali ta’ 

Adegwatezza għat-titjir meħtieġ għat-titjir qabel l-1 ta’ Jannar 2002 għajr jekk ikun mgħammar 

bi kwalunkwe tip ta’ ELT li jista’ jittrasmetti fuq 121.5 MHz u 406 MHz. 

 

(ċ) Operatur għandu jiżgura illi l-ELTs kollha li jistgħu jittrasmettu fuq 406 MHz għandhom ikunu 

kodifikati skond l-Anness 10 ta’ l-ICAO u reġistrati ma’ l-aġenzija nazzjonali responsabbli 

sabiex tibda t-Tfittxija u s-Salvataġġ jew aġenzija maħtura oħra. 

 

OPS 1.825 

Il-Ġkieket tas-Salvataġġ 

 

(a) Ajruplan ta’ fuq l-art. Operatur ma għandux iħaddem ajruplan ta’ fuq l-art: 

 

(1) Meta jtiru fuq l-ilma u f’distanza ta’ aktar minn 50 mili nawtiċi mill-kosta; jew 
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(2) Meta jinqatgħu mill-art jew jinżlu f’ ajrudrom fejn it-tluq jew il-passaġġ ta’ 

avviċinament qiegħed hekk fuq l-ilma illi f’każ ta’ inċident ikun hemm il-possibilità ta’ 

illandjar ta’ emerġenza, sakemm ma jkunx mgħammar bi ġkieket tas-salvataġġ mgħammra 

b’dawl li jsib lill-persuna li tibqa’ ħajja, għal kull persuna abbord. Kull ġakketta tas-

salvataġġ għandha tkun merfugħa f’posizzjoni li hija aċċessibbli faċilment mis-siġġu jew l- 

irmiġġ tal-persuna li hija provduta għall-użu tagħha. Il-ġkieket tas-salvataġġ għat-tfal 

jistgħu jkunu mibdula b'apparat ieħor approvat li jżommu fil-wiċċ mgħammra bid-dawl 

sabiex tinstab il-persuna li ssalva. 

 

(b) ajruplan ta’ fuq il-baħar u ajruplan li jistgħu jinżlu kemm fuq il-baħar u fuq l-art . Operatur ma 

għandux iħaddem ajruplan ta’ fuq il-baħar jew ajruplan li jistgħu jinżlu kemm fuq il-baħar u fuq 

l-art għajr jekk ikunu mgħammra bil-ġkieket tas-salvataġġ mgħammra bid-dawl li jsib lill-

persuna li ssalva, għal kull persuna abbord. Kull ġakketta tas-salvataġġ għandha tkun merfugħa 

f’posizzjoni aċċessibbli faċilment mis-siġġu jew l-irmiġġ tal-persuna li hija provduta għall-użu 

tagħha. Il-ġkieket tas-salvataġġ għat-trabi jistgħu jkunu mibdula b'apparat ieħor approvat li 

jżommu fil-wiċċ mgħammra b’dawl sabiex tinstab il-persuna li ssalva. 

 

OPS 1.830 

Ċattriet tas-salvataġġ u ELTs ta' sopravivenza għat-titjiriet estiżi fuq l-ilma 

 

(a) F’titjiriet fuq l-ilma, operatur ma għandux iħaddem ajruplan f’distanza ‘l bogħod mill-art, li huwa 

adattat li jagħmel inżul ta’ emerġenza, akbar minn dik li jikkorispondi għal: 

 

(1) 120 minuta f’veloċità moderata jew 400 mil nawtiku, skond liema tkun l-anqas, għall-

ajruplan li jistgħu jibqgħu jtiru sa’ ajrudrom bl-unità(ijiet) ta’ saħħa kritika ma jibqgħux 

jaħdmu fi kwalunkwe punt matul ir-rotta jew id-devjazzjonijiet ppjanati; jew 
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(2) 30 minuta fil-veloċità moderata jew 100 mil nawtiku, skond liema jkun l-anqas, għall-

ajruplan l-oħra kollha, għajr jekk jinġarr it-tagħmir speċifikat fis-sub paragrafi (b) u (c) 

hawn taħt. 

(b) ċattriet tas-salvataġġ suffiċjenti sabiex iġorru l-persuni kollha abbord. Għajr jekk ikunu provduti 

ċattriet żejda ta’ kapaċità biżejjed, il-kapaċità li jżomm fil-wiċċ u l-kapaċità tat-tqegħid ta’ 

bilqiegħda lill-hinn mill-kapaċità mkejjla taċ-ċattriet għandha takkomoda l-okkupanti kollha ta’ l-

ajruplan f’każ ta’ telf ta’ċattra waħda ta' l-akbar kapaċità mkejjla. Iċ-ċattriet tas-salvataġġ 

għandhom ikunu mgħammra bi: 

 

(1) Dawl li jsib lill-persuna li ssalva; u 

 

(2) Tagħmir li jsalva l-ħajja inkuż il-mezzi sabiex isostni l-ħajja kif jixraq għat-titjira li sejra 

ssir; u 

 

(ċ) Ta’ l-inqas żewġ trasmettituri ta’ l-Emerġenza li Jsibu l-Post tas-soppravivenza (ELT (S)) li 

jistgħu jittrasmettu fuq il-frekwenzi tal-perikolu preskritti fl-Anness 10 ta’ l-ICAO 10, Volum V, 

Kapitolu 2. 

 

OPS 1.835 

Tagħmir tas-sopravivenza 

 

Operatur ma għandux iħaddem ajruplan f'żoni li fihom it-tfittxija u s-salvataġġ ikunu speċjalment 

diffiċli għajr jekk ikun mgħammar b’dan li ġej: 

 

(a) Tagħmir li jitfa' s-sinjali sabiex jagħmel is-sinjali tal-perikolu pirotekniku spjegati f’Anness 2 ta’ 

l- ICAO 2; 
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(b) Ta’ l-inqas ELT (S) wieħed jista’ jittrasmetti fuq il-frekwenzi tal- perikolu preskritti f’Anness 10 

ta’ l- ICAO 10, Volum V, Kapitolu 2; u 

 

(ċ) Tagħmir ta' sopravivenza ieħor għar-rotta li għandha tittajjar filwaqt li jittieħed kont tan-numru 

ta' persuni abbord għajr li t-tagħmir speċifikat fis-subparagrafu (c) ma għandux bżonn jinġarr 

meta l-ajruplan jew: 

 

(1) Jibqa’ f’distanza miż-żona fejn it-tfittxija u s-salvataġġ m’humiex diffiċli b’mod speċjali 

jikkorrispondu għal: 

 

(i) 120 minuta fil-veloċità moderata tal-magna li ma taħdimdx għall-ajruplan li jistgħu 

jkomplu t-titjira sa' ajrudrom bl-unità(ijiet) tal-qawwa kritiċi jsiru ma jaħdmux fi 

kwalunkwe punt matul ir-rotta jew id-devjazzjonijiet ppjanati; jew 

 

(ii) 30 minuta fil-veloċità moderata għall-ajruplan l-oħra kollha, 

jew, 

 

(2) Għall-ajruplani ċċertifikati għall- Ispeċifikazzjonijiet taċ-Ċertifikazzjoni f’ CS-25 jew 

ekwivalenti, mhux distanza akbar minn dik li tikkorrispondi għal 90 minuta fil-veloċità 

moderata miż-żona adattata sabiex isir l-inżul ta’ emerġenza. 
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OPS 1.840 

ajruplan tal-baħar u ajruplan li jistgħu jinżlu kemm fuq il-baħar u fuq l-art – Apparat Mixxellanju 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan tal-baħar jew ajruplan li jistgħu jinżlu kemm fuq il-baħar 

u fuq l-art fuq l-ilma għajr jekk ikun mgħammar b’: 

 

(1) Ankra tal-baħar u tagħmir ieħor neċessarju sabiex jiffaċilita l-irbit, l-ankrar jew l-

immanuvrar ta' l-inġenji ta' l-ajru fuq l-ilma, li jixraq għad-daqs, il-piż u l-karatteristiċi ta' l-

immaniġġar; u 

 

(2) Tagħmir sabiex isiru s-sinjali tal-ħoss preskritti fir-Regolamenti Internazzjonali għall-

prevenzjoni tal-ħbit fil-baħar, fejn japplika. 

 

Appendiċi 1 sa’ OPS 1.715 

Ir-reġistraturi tad-data tat-titjira - 1 – Lista tal-parametri li għandhom ikunu reġistrati 

 

Tabella A1 – L-ajruplan b’massa tat-tluq massima ta’ aktar minn 5 700 kg 

 

Nota: In-numru fuq il-kolonna tan-naħa tax-xellug jirrifletti n-Numru tas-Serje muri fid-dokument 

EUROCAE ED55 

 

NRU. PARAMETRU 

1 ĦIN JEW IL-KALKOLU TAL-ĦIN RELATTIV 

2 ALTITUDNI TAL-PRESSJONI 
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3 VELOĊITÀ TA' L-ARJA INDIKATA 

4 DIREZZJONI 

5 AĊĊELERAZZJONI NORMALI 

6 ATTITUDNI TAL-"PITCH” 

7 ATTITUDNI “TAR-ROLL" 

8 ID-DAĦLA B’MOD MANWALI TAT-TRASMISSJONI TAR-RADJU  

9 

IMBOTTATURA TA’ PROPULSJONI/ QAWWA FUQ KULL MAGNA U MBOTTATURA 

FIL-KABINA TAL-PILOTA THRUST/POSIZZJONI TAL-LIVER TAL-QAWWA JEKK 

APPLIKABBLI 

10 
ĠEWNAĦ “TRAILING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

11 
ĠEWNAĦ “LEADING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

12 STAT TAL-IMBOTTATURA B’LURA 

13 POSIZZJONI TAL-ISPOILER TA’ L-ART U/JEW GĦAŻLA TAL-BREJK TAL-VELOĊITA'  

14 TEMPERATURA TA’ L-ARJA TOTALI JEW TA’ BARRA 

15 
AWTOPILOTA, “AUTOTHROTTLE” U ARRANĠAMENT AFCS U L-ISTAT TAT-

TQABBID 

16 AĊĊELERAZZJONI LONĠITUDINALI (ASSI TAL-QAFAS) 

17 AĊĊELERAZZJONI LATERALI 
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Tabella A2 – ajruplan b’massa tat-tluq massima ċertifikata ta’ 5 700 kg jew anqas 

 

Nota: In-numru fil-kolonna tan-naħa tax-xellug jirrifletti n-Numru tas-Serje muri fid-dokument 

 EUROCAE ED55 

 

NRU. PARAMETRU 

1 ĦIN JEW IL-KALKOLU TAL-ĦIN RELATTIV 

2 ALTITUDNI TAL-PRESSJONI 

3 VELOĊITA TA’ L-ARJA INDIKATA 

4 DIREZZJONI 

5 AĊĊELERAZZJONI NORMALI 

6 ATTITUDNI TAL-"PITCH” 

7 ATTITUDNI “TAR-ROLL" 

8 ID-DAĦLA B’MOD MANWALI TAT-TRASMISSJONI TAR-RADJU  

9 IMBOTTATURA TA’ PROPULSJONI/ QAWWA FUQ KULL MAGNA U IMBOTTATURA 

FIL-KABINA TAL-PILOTA /POSIZZJONI TAL-LIVER TAL-QAWWA JEKK 

APPLIKABBLI 



 

 
13376/1/05 REV1   291 
ANNESS DG C III   MT 

 

10 ĠEWNAĦ “TRAILING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

11 ĠEWNAĦ “LEADING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

12 STAT TA’ L-IMBOTTATURA B’LURA 

13 POSIZZJONI TA’ L-ISPOILER TA’ L-ART U/JEW GĦAŻLA TAL-BREJK TAL-VELOĊITÀ 

14 TEMPERATURA TA’ L-ARJA TOTALI JEW TA’ BARRA 

15 STAT TAT-TQABBID TAL-AWTOPILOTA/”AUTOTHROTTLE” 

16 ANGOLU TA’ L-ATTAKK (JEKK IKUN DISPONIBBLI SENSER ADATTAT) 

17 AĊĊELERAZZJONI LONĠITUDINALI (ASSI TAL-QAFAS) 
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Tabella B – Parametri addizzjonali għall-ajruplan b’massa tat-tluq massima ċertifikata ta’ iżjed minn 

27 000 kg 

 

Nota: In-Numru fil-kolonna fuq in-naħa tax-xellug jirrifletti n-Numri ta’ Serje li huma murija fid-

dokument ta’ EUROCAE ED55 

 

NRU. PARAMETRU 

18 KONTROLLI TAT-TITJIR PRIMARJU – POSIZZJONI TAL-WIĊĊ TAL-KONTROLL U/JEW 

INPUT TAL-PILOTA (“PITCH”, “ROLL”, “YAW”) 

19 POSIZZJONI TAT-“TRIM” TAL-“PITCH” 

20 ALTITUDNI TAR-RADJU 

21 DEVJAZZJONI MIR-RAĠĠ VERTIKALI (PASSAĠĠ TA' L-INŻUL BL-ILS JEW 

ELEVAZZJONI TA' L-MLS) 

22 DEVJAZZJONI MIR-RAGG ORIZZONTALI (LOKALIZZATUR TA' L-ILS JEW AZIMUT 

TA' L-MLS) 

23 PASSAĠĠ TAS-SINJAL TA’ L-IMMARKAR  

24 TWISSIJIET 
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25 IRRIŻERVAT (HUWA RRAKMANDAT GĦAŻLA TAL-FREKWENZA TAL-RISIVER TAN-

NAVIGAZZJONI) 

26 IRRIŻERVAT (HUWA RRAKMANDAT ID-DISTANZA TAD-DME) 

27 STAT TA’ L-ISWIĊĊ “SQUAT” TAL-“GEAR” TA' L-INŻUL JEW STAT ARJA/ART 

28 SISTEMA TA' TWISSIJA TA' PROSSIMITÀ LEJN L-ART 

29 ANGOLU TA’ L-ATTAKK 

30 TWISSIJA TA’ PRESSJONI BAXXA (ENERĠIJA IDRAWLIKA U PNEWMATIKA) 

31 VELOĊITÀ FUQ L-ART 

32 “GEAR” TA' l-INŻUL JEW POSIZZJONI TA’ L-GĦAŻLA TAL-“GEAR” 
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Tabella Ċ—ajruplan mgħammra b’sistemi ta' display elettroniċi 

 

Nota: In-Numru fil-kolonna tan-nofs jirrifletti n-Numri ta’ Serje li huma murija fid-dokument  

 EUROCAE ED55 tabella A1.5 

 

NRU. NRU. PARAMETRU 

33 6 L-ISSETJAR BAROMETRIKU MAGĦŻUL (KULL STAZZJON TAL-PILOTA) 

34  7 ALTITUDNI MAGĦŻULA 

35  8 VELOĊITÀ MAGĦŻULA 

36 9 MACH MAGĦŻULA 

37  10 VELOĊITÀ VERTIKALI MAGĦŻULA 

38  11 DIREZZJONI MAGĦŻULA 

39  12 PASSAĠĠ TAT-TITJIRA MAGĦŻULA 

40  13 GĦOLI TAD-DEĊIŻJONI MAGĦŻULA 

41  14 FORMAT TAD-DISPLAY TA’ L-EFIS 

42  15 FUNZJONI MULTIPLIKA/MAGNA/FORMAT TAD-DISPLAY TAT-TWISSIJIET 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.720 

Ir-reġistraturi tad-data tat-titjira - 2 – Lista tal-parametri li għandhom ikunu reġistrati 

 

Tabella A - ajruplan b’massa tat-tluq massima ċertifikata ta’ iżjed minn 5 700 kg 

 

NRU. PARAMETRU 

1 ĦIN JEW GĦADD TAL-ĦIN RELATTIV 

2 ALTITUDNI TAL-PRESSJONI 

3 VELOĊITÀ FL-ARJA INDIKATA 

4 DIREZZJONI 

5 AĊĊELERAZZJONI NORMALI 

6 ATTITUDNI TAL-"PITCH” 

7 ATTITUDNI “TAR-ROLL" 

8 ID-DAĦLA B’MOD MANWALI TAT-TRASMISSJONI TAR-RADJU SAKEMM 

MHUMIEX PRODUTI MEZZI ALTERNATTIVI SABIEX TISSINKRONIZZA L-

IRRIKORDJAR TAL-FDR U CVR 

9 QAWWA FUQ KULL MAGNA 
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10 ĠEWNAĦ “TRAILING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

11 ĠEWNAĦ “LEADING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

12 POSIZZJONI TA’ L-IMBOTTATURA B’LURA (GHALL-AJRUPLAN TURBOJET BISS) 

13 POSIZZJONI TA’ L-ISPOILER TA’ L-ART U/JEW GĦAŻLA TAL-BREJK TAL-

VELOĊITÀ 

14 TEMPERATURA TA’ L-ARJA TA’ BARRA JEW TEMPERATURA TA’ L-ARJA TOTALI 

15A STAT TAT-TQABBID TA’ L-AWTOPILOTA 

15B MOD TA’ TĦADDIM, STAT TAS-SISTEMI TA' TQABBID U MODI TA TĦADDIM TA' 

AUTOTHROTTLE” U AFCS. 
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Tabella B – Parametri addizzjonali għall-ajruplan b’massa tat-tluq massima ċertifikata ta’ iżjed minn 

27 000 kg 

 

NRU. PARAMETRU 

16 AĊĊELERAZZJONI LONGITUDINALI 

17 AĊĊELERAZZJONI LATERALI 

18 KONTROLLI TAT-TITJIR PRIMARJU – POSIZZJONI TAL-WIĊĊ TAL-KONTROLL U/JEW 

INPUT TAL-PILOTA (“PITCH”, “ROLL” U “YAW”) 

19 POSIZZJONI TAT-“TRIM” TAL-“PITCH” 

20 ALTITUDNI TAR-RADJU 

21 DEVJAZZJONI MIL-PASSAĠĠ TAL-GLIDE” 

22 DEVJAZZJONI TAL-LOKALIZZATUR 

23 PASSAĠĠ TAS-SINJAL TA’ L-IMMARKAR 

24 TWISSIJA PRINĊIPALI 

25 GĦAŻLA TA’ FREKWENZA TAN-NAV 1 U NAV 2 
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26 DISTANZA TAD-DME 1 U DME 2 

27 STAT TA’ L-ISWIĊĊ “SQUAT” TAL-“GEAR” TA' L-INŻUL 

28 SISTEMA TA' TWISSIJA TA' PROSSIMITÀ LEJN L-ART  

29 ANGOLU TA’ L-ATTAKK 

30 IDRAWLIKA, KULL SISTEMA (PRESSJONI BAXXA) 

31 DATA TAN-NAVIGAZZJONI 

32 “GEAR” TA' L-INŻUL JEW POSIZZJONI TA’ L-GĦAŻLA TAL-“GEAR” 
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Appendiċi 1 għall-OPS 1.725 

Ir-reġistraturi tad-data tat-titjira -3 – Lista tal-parametri li għandhom ikunu reġistrati 

 

Tabella A - ajruplan b’massa tat-tluq massima ċertifikata ta’ iżjed minn 5 700 kg 

 

NRU. PARAMETRU 

1 ĦIN JEW GĦADD TAL-ĦIN RELATTIV 

2 ALTITUDNI TAL-PRESSJONI 

3 VELOĊITÀ FL-AJRU INDIKATA 

4 DIREZZJONI 

5 AĊĊELERAZZJONI NORMALI 
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Tabella B – Parametri addizzjonali għall-ajruplan b’massa tat-tluq massima ċertifikata ta’ iżjed minn 

27 000 kg 

 

NRU PARAMETRU 

6 ATTITUDNI TAL-"PITCH” 

7 ATTITUDNI “TAR-ROLL" 

8 ID-DAĦLA B’MOD MANWALI TAT-TRASMISSJONI TAR-RADJU SAKEMM 

M'HUMIEX PROVDUTI MEZZI ALTERNATTIVI SABIEX TISSINKRONIZZA L-

IRRIKORDJAR TAL-FDR U CVR 

9 QAWWA FUQ KULL MAGNA 

10 ĠEWNAĦ “TRAILING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

11 ĠEWNAĦ “LEADING EDGE” JEW GĦAZLA TAL-KONTROLL FIL- KABINA TAL-

PILOTA 

12 POSIZZJONI TA’ L-IMBOTTATURA B’LURA (GHALL-AJRUPLAN TURBOJET BISS) 

13 POSIZZJONI TA’ L-ISPOILER TA’ L-ART U/JEW GĦAŻLA TAL-BREJK TAL-

VELOĊITÀ 

14 TEMPERATURA TA’ L-ARJA TA’ BARRA JEW TEMPERATURA TA’ L-ARJA TOTALI 

15A STAT TAT-TQABBID TA’ L-AWTOPILOTA 
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15B MODI TA’ TĦADDIM, STAT TAS-SISTEMA TA' TQABBID U MODI TA' TĦADDIM TA' 

L-AUTOTHROTTLE U AFCS. 

16 AĊĊELERAZZJONI LONGITUDINALI 

17 AĊĊELERAZZJONI LATERALI 

18 KONTROLLI TAT-TITJIR PRIMARJU – POSIZZJONI TAL-WIĊĊ TAL-KONTROLL 

U/JEW INPUT TAL-PILOTA (“PITCH”, “ROLL” U “YAW”) 

19 POSIZZJONI TAT-“TRIM” TAL-“PITCH” 

20 ALTITUDNI TAR-RADJU 

21 DEVJAZZJONI MIL-PASSAĠĠ TAL-“GLIDE” 

22 DEVJAZZJONI TAL-LOKALIZZATUR 

23 PASSAĠĠ TAS-SINJAL TA’ L-IMMARKAR  

24 TWISSIJA PRINĊIPALI 

25 GĦAŻLA TA’ FREKWENZA TAN-NAV 1 U NAV 2 

26 DISTANZA TAD-DME 1 U DME 2 
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27 STAT TA’ L-ISWIĊĊ “SQUAT” TAL-“GEAR” TA'' L-INŻUL 

28 SISTEMA TA' TWISSIJA TA' PROSSIMITA' LEJN L-ART 

29 ANGOLU TA’ L-ATTAKK 

30 IDRAWLIKA, KULL SISTEMA (PRESSJONI BAXXA) 

31 DATA TAN-NAVIGAZZJONI (LATITUDNI, LONGITUDNI, VELOĊITÀ FUQ L-ART U 

ANGOLU TAL-MOVIMENT 

32 “GEAR” TA' L-INŻUL JEW POSIZZJONI TA’ L-GĦAŻLA TAL-“GEAR” 
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Appendiċi 1 sa’ OPS 1.770 

 

Ossiġnu – Rekwiżiti Minimi għall-Ossiġnu Supplimentari għall-ajruplan Bi pressjoni kostanti matul u 

wara l-Inżul ta’ l-Emerġenza 

 

Tabella 1 

 

(a) (b) 

PROVVISTA 

GĦAL: 

TUL TA' ŻMIEN U L-ALTITUDNI TAL-PRESSJONI TAL-KABINA 

1 L-okkupanti 

kollha tal-postijiet 

ta’ bilqiegħda tal- 

gverta ta' l-ajruplan  

li qed jaqdu 

dmirijiethom fil-

gverta ta' l-ajruplan  

Il-ħin totali tat-titjira meta l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina jaqbeż it-

13 000 pied u l-ħin tat-titjira totali meta l-altitudni tal-pressjoni tal-

kabina taqbeż l-10 000 ft iżda ma taqbiżx it- 13 000 pied wara l-ewwel 

30 minuta f’dawk l-altitudni, iżda fl-ebda każ anqas minn: 

(i) 30 minuta għall-ajruplan ċertifikati li jtiru f’altitudni li ma jaqbżux 

il- 25 000 pied (Nota 2) 

(ii) 2 siegħat għall-ajruplan ċertifikati li jtiru f’altitudni aktar minn 25 

000 pied (Nota 3). 

2. Il-membri ta’ 

l-ekwiġaġġ tal-

kabina meħtieġa 

kollha 

Ħin tat-titjira totali meta l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina jaqbeż it-13 

000 pied iżda anqas minn 30 minuta (Nota 2), u l-ħin totali tat-titjira 

meta l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina hija akbar minn 10 000 pied iżda 

ma jaqbiżx it-13 000 pied wara l-ewwel 30 minuta f’dawn l-altitudni 

3. 100% tal-

passiġiera (Nota 5) 

Ħin totali tat-titjira meta l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina taqbeż il-

15 000 pied iżda fl-ebda każ anqas minn 10 minuti (Nota 4). 

4. 30% tal-

passiġiera (Nota 5) 

Ħin tat-titjira totali meta l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina jaqbeż l-14 

000 ft iżda ma jaqbiżx il-15 000 pied 

5. 10% tal-

passiġiera (Nota 5). 

Ħin tat-titjira totali meta l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina jaqbeż l- 10 

000 pied iżda ma jaqbiżx l-14 000 ft wara l-ewwel 30 minuta f’dawn l-

altitudni 
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Nota 1: Il-provvista provduta għandha tieħu kont ta' l-altitudni tal-pressjoni tal-kabina u l-profil ta’ 

l-inżul għar-rotot ikkonċernati. 

 

Nota 2: Il-provvistà minima meħtieġa hija dik il-kwantità ta’ l-ossiġnu neċessarju għar-rata kostanti 

ta’ nżul mill-altitudni tal-ħidma ċertifikata massima ta’ l-ajruplan sa’ 10 000 pied f’10 

minuti u li jkollha warajha 20 minuta f’10 000 pied. 

 

Nota 3: Il-provvistà minima meħtieġa hija dik il-kwantità ta’ l-ossiġnu neċessarju għar-rata kostanti 

ta’ nżul mill-altitudni tal-ħidma ċertifikata massima ta’ l-ajruplan sa’ 10 000 pied f’10 

minuti u li jkollha warajha 110 minuta f’10 000 pied. L-ossiġnu meħtieġ f’ OPS 1.780 

(a)(1) jista' jkun inkluż sabiex tiġi stabbilita l-provvistà meħtieġa. 

 

Nota 4: Il-provvistà minima meħtieġa hija dik il-kwantità ta' ossiġnu neċessarja għar-rata kostanti 

ta' nżul mill-altitudni tal-ħidma ċertifikata massima ta' l-ajruplan sa' 15 000 pied 

f’10 minuti. 

 

Nota 5: Għall-iskop ta’ din it-tabella ‘passiġiera’ tfisser il-passiġiera li attwalment jinġarru u 

tinkludi t-tfal żgħar. 
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Appendiċi għal OPS 1.775 

Ossiġinu supplimentari għall-ajruplan mhux taħt pressjoni 

 

Tabella 1 

 

(a) (b) 

PROVVISTA’ 

GĦAL: 

TUL TA' ŻMIEN U L-ALTITUDNI TAL-PRESSJONI 

1. L-okkupanti 

kollha tal-postijiet ta' 

bilqiegħda tal-gverta 

ta' l-ajruplan li qed 

jaqdu dmirijiethom 

fil-gverta ta' l-ajruplan 

Il-ħin totali tat-titjira fl-altitudni tal-pressjoni ‘l fuq minn 10 

000 pied 

2. Il-membri ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina 

meħtieġa kollha 

Il-ħin totali tat-titjira fl-altitudni tal-pressjoni ‘l fuq minn 13 

000 pied u għal kwalunkwe perjodu li jaqbeż it-30 minuta 

f’altitudni tal-pressjoni ‘l fuq minn 10 000 pied iżda ma 

taqbiżx it-13 000 pied. 

3. 100% tal-

passiġiera  

(Ara Nota) 

Il-ħin totali tat-titjira f’altitudni tal-pressjoni ‘l fuq minn 13 

000 pied. 

4. 10% tal-

passiġiera  

(Ara Nota) 

Il-ħin totali tat-titjira wara 30 minuta f’altitudni tal-pressjoni 

akbar minn 10 000 pied iżda ma taqbiżx it-13 000 pied 

 

Nota: Għall-iskop ta’ din it-tabella ‘passiġiera’ tfisser il-passiġiera li attwalment jinġarru u 

tinkludi tfal taħt l-eta ta’ sentejn. 
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SUBPARTI L 

TAGĦMIR TA' KOMUNIKAZZJONI U TA' NAVIGAZZJONI 

 

OPS 1.845 

Daħla ġenerali 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi t-titjira ma tibdiex għajr jekk it-tagħmir ta' komunikazzjoni u tan-

navigazzjoni meħtieġ taħt din is-Subparti huwa: 

 

(1) Approvat u installat skond il-ħtiġiet applikabbli għalihom, inkluż l-istandard ta' eżekuzzjoni 

minima u l-ħtiġiet tal-ħidma u ta' adegwatezza għat-titjir; 

 

(2) Installat hekk illi l-ħsara ta’ kwalunkwe unità waħda meħtieġa jew għal skopijiet ta' 

komunikazzjoni jew navigazzjoni, jew it-tnejn, ma tirriżultax fil-ħsara ta' unità oħra 

meħtieġa għal skopijiet ta' komunikazzjonijiet jew ta' navigazzjoni; 

 

(3) F’kondizzjoni li tista’ taħdem għat-tip ta’ ħidma li tkun qiegħda titwettaq għajr kif provdut 

fl-MEL (ara OPS 1.030); u 

 

(4) Hekk irranġat illi jekk it-tagħmir għandu jintuża minn membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

wieħed fl-istazzjoni tiegħu/tagħha matul it-titjira għandu jkun jista’ jitħaddem malajr mill-

istazzjoni tiegħu/tagħha. Meta element wieħed tat-tagħmir huwa meħtieġ sabiex jitħaddem 

minn aktar minn aktar minn membru ta’ l-ekwipaġġ wieħed għandu jkun installat sabiex it-

tagħmir jista’ jitħaddem minnufih minn kwalunkwe stazzjon fejn it-tagħmir huwa meħtieġ 

li jitħaddem. 
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(b) L-istandards ta' l-eżekuzzjoni minimi tat-tagħmir ta' navigazzjoni u ta' komunikazzjoni huma 

dawk preskritti fl-Ordnijiet ta’ l-Istandard Tekniku Ewropew applikabbli (ETSO) kif elenkat fi 

speċifikazzjonijiet applikabbli dwar l-Ordnijiet ta’ l-Istandard Tekniku Ewropew (CS-TSO), 

għajr jekk ikunu preskritti standards ta' eżekuzzjoni differenti fil-kodiċi tal-ħidma jew ta’ l-

adegwatezza għat-titjir. It-tagħmir ta' komunikazzjoni u ta' navigazzjoni li jikkonforma ma' l-

ispeċifikazzjonijiet tad-disinn u ta' l-eżekuzzjoni minbarra l-ETSO fid-data ta’ l-implimentazzjoni 

OPS jista’ jibqa’ fis-servizz, jew ikun installat, għajr jekk ikunu preskritti rekwiżiti oħra f’din is-

Sub Parti. It-tagħmir ta' komunikazzjoni u ta' navigazzjoni li diġa jkun ġie approvat ma għandux 

bżonn jikkonforma ma’ l- ETSO riveduta jew ma' speċifikazzjoni riveduta, għajr l-ETSO, għajr 

jekk tkun imniżżel rekwiżit retroattiv. 

 

OPS 1.850 

Tagħmir tar-Radju 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan għajr jekk ikun mgħammar bir-radju meħtieġ għat-tip ta' 

ħidma li tkun qiegħda titwettaq. 

 

(b) Fejn żewġ sistemi tar-radju indipendenti (separati u kompluti) huma meħtieġa taħt din is-

Subparti, kull sistema għandu jkollha stallazzjoni ta’ l-antenna indipendenti għajr illi, fejn antenni 

mhux tal-wajer imserrħa b’mod riġidu jew stallazzjonijiet ta’ l-antenna oħra ta’ affidibbilità 

ekwivalenti jkunu użati, antenna waħda biss hija meħtieġa. 

 

(ċ) It-tagħmir tal-komunikazzjoni bir-radju meħtieġ li jikkonforma ma’ paragrafu (a) hawn fuq 

għandu jipprovdi ukoll għall-komunikazzjonijiet fuq il-frekwenza ta’ emerġenza awronawtika 

121·5 MHz. 
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OPS 1.855 

Il-Panel li Jagħżel l-Awdjo 

Operatur ma għandux iħaddem ajruplan taħt IFR għajr jekk ikun mgħammar b’ panel li jagħżel l-awdjo 

aċċessibbli għal kull wieħed mill-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira meħtieġ. 

 

OPS 1.860 

Tagħmir tar-radju għall-ħidmiet taħt VFR fuq rotot navigati b’riferenza għall-postijiet familjari viżwali 

 

Operatur ma għandux iħaddem ajruplan taħt VFR f’rotot illi jistgħu jkunu navigati b’riferenza għall-

postijiet familjari viżwali, għajr jekk ikun mgħammar bit-tagħmir ta' komunikazzjoni bir-radju 

meħtieġa taħt kondizzjonijiet ta' ħidma normali sabiex jissodisfa dan li ġej: 

 

(a) Jikkomunika ma’ stazzjonijiet ma’ l-art xierqa; 

 

(b) Jikkomunika ma' faċilitajiet tal-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru xierqa minn kwalunkwe punt fl-

ispazju ta' l-arja kkontrollat li fih it-titjiriet huma intiżi; u 

 

(ċ) Jirċievi tagħrif meterjoloġiku. 
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OPS 1.865 

Tagħmir ta' komunikazzjoni u ta' navigazzjoni għall-ħidmiet taħt IFR, jew taħt VFR f’rotot mhux 

navigati b’riferenza għall-postijiet familjari viżwali 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan taħt IFR, jew taħt VFR fuq rotot li ma jistgħux jiġu navigati 

b’riferenza għall- postijiet familjari viżwali, għajr jekk l-ajruplan ikun mgħammar b’komunikazzjoni 

bir-radju u tagħmir SSR li jirċievi sinjal tar-radju u awtomatikament jibgħat sinjal ieħor differenti u 

tagħmir ta' navigazzjoni skond ir-rekwiżiti tas-servizzi tat-traffiku ta’ l-ajru fiż-żona(i) tal-ħidma. 

 

(b) Tagħmir tar-Radju. Operatur għandu jiżgura li t-tagħmir tar-radju ikun fih mhux anqas minn: 

 

(1) Żewġ sistemi ta' komunikazzjoni bir-radju indipendenti taħt kondizzjonijiet ta' ħidma normali 

sabiex jikkomunika ma’ stazzjon fuq l-art xieraq minn kwalunkwe punt fuq ir-rotta inkluż id-

devjazzjonijiet; u 

 

(2) Tagħmir SSR li jirċievi sinjal tar-radju u awtomatikament jibgħat sinjal ieħor differenti kif 

meħtieġ għar-rotta li tkun qiegħda tittajjar. 

 

(ċ) Tagħmir ta' navigazzjoni. Operatur għandu jiżgura li t-tagħmir ta' navigazzjoni 

 

(1) Jikkonsisti f’mhux anqas minn: 

 

(i) Sistema li tirċievi VOR waħda, sistema ADF waħda, DME wieħed għajr illi sistema ADF 

ma għandhiex bżonn tkun installata sakemm l-użu ta’ l-ADF mhuwiex meħtieġ fi 

kwalunkwe fażi tat-titjira ppjanata; 
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(ii) ILS jew MLS wieħed huwa meħtieġ għal skopijiet ta' navigazzjoni ta' avviċinament; 

 

(iii) Sistema li tirċievi s-sinjal ta’ l-immarkar huwa meħtieġ għal skopijiet tan-navigazzjoni ta' 

avviċinament; 

 

(iv) Sistema ta' Navigazzjoni taż-Żona meta n-navigazzjoni taż-żona hija meħtieġa għar-rotta 

li tkun qiegħda tittajjar; 

 

(v) Sistema addizzjonali tad-DME fuq kwalunkwe rotta, jew parti minnha, fejn in-

navigazzjoni hija bbażata biss fuq is-sinjali DME; 

 

(vi) Sistema li tirċievi VOR addizzjonali fuq kwalunkwe rotta, jew parti minnha, fejn in-

navigazzjoni hija bbażata biss fuq is-sinjali VOR; 

 

(vii) Sistema ADF fuq kwalunkwe rotta, jew parti minnha, fejn in-navigazzjoni hija bbażata 

biss fuq is-sinjali NDB; jew 

 

(2) Jikkonforma mat-Tip tal-Klassi ta' l-Eżekuzzjoni tan-Navigazzjoni Meħtieġa (RNP) għall-

ħidma fl-ispazju ta’ l-arja kkonċernata. 

 

(d) Operatur jista’ jħaddem ajruplan li mhuwiex mgħammar b’ ADF jew bit-tagħmir tan-

navigazzjoni speċifikat fis-subparagrafu (s)(c)(1)(vi) u/jew (c)(1)(vii) hawn fuq, sakemm illi jkun 

mgħammar b’tagħmir alternattiv awtorizzat, għar-rotta li tkun qiegħda tittajjar, mill-Awtorità. L-

affidabilità u l-eżattezza tat-tagħmir alternattiv għandu jippermetti n-navigazzjoni mingħajr 

periklu għar-rotta ntiża. 
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(e) Operator għandu jiżgura illi t-tagħmir ta' komunikazzjoni VHF, Lokalizzatur ILS u strumenti li 

jirċievu VOR installati fuq ajruplan li għandhom jitħaddmu fl-IFR huma ta’ tip li ġie approvat 

bħala li jikkonforma ma’ l-istandards ta' eżekuzzjoni ta’ l-immunità FM. 

 

OPS 1.866 

Tagħmir transponder 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan għajr jekk ikun mgħammar bi; 

 

(1) SSR transponder li jirraporta dwar l-altitudni tal-pressjoni; u 

 

(2) kwalunkwe kapaċità ta' transponder SSR ieħor meħtieġa għar-rotta li tkun 

qiegħda titajjar. 

 

OPS 1.870 

Tagħmir ta' navigazzjoni ieħor għall-ħidmiet fl-ispazju ta’ l-arja MNPS 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan fl-ispazju ta’ l-ajra MNPS għajr jekk ikun mgħammar 

bit-tagħmir ta' navigazzjoni illi jikkonforma ma’ l-ispeċifikazzjonijiet minimi ta' l-eżekuzzjoni 

tan-navigazzjoni preskritti f’ICAO Dok 7030 fil-forma tal-Proċeduri Supplimentari Reġjunali. 

 

(b) It-tagħmir ta' navigazzjoni meħtieġ minn dan il-paragrafu għandu jkun viżibbli u li jista’ jintuża 

minn kull pilota li jkun bilqiegħda fl-istazzjoni tax-xogħol tiegħu/tagħha. 

 

(ċ) Għall-ħidma mhux ristretta fl-ispazju ta’ l-ajra MNPS ajruplan għandu jkun mgħammar b’żewġ 

Sistemi ta' Navigazzjoni tad-Distanza Twila indipendenti (LRNS). 
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(d) Għall-ħidma fl-ispazju ta’ l-arja MNPS matul rotot specjali notifikati l-ajruplan għandu jkun 

mgħammar b’Sistema ta' Navigazzjoni tad-Distanza Qasira (LRNS), għajr jekk ikun speċifikat 

mod ieħor. 

 

OPS 1.872 

Apparat għall-ħidma f' ispazju ta' l-arja definit b’ Separazzjoni Minima Vertikali Mnaqqsa (RVSM) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi l-ajruplan mħaddma fl-ispazju ta’ l-ajra RVSM huma mgħammra bi: 

 

(1) Żewġ sistemi indipendenti tal-kejl ta’ l-altitudni 

 

(2) Sistema li twissija ta' l-altitudni 

 

(3) Sistema ta' kontroll ta’ l-altitudni awtomatika; u 

 

(4) transponder għar-radar ta' sorveljanza sekondarju (SSR) b’sistema ta' rappurtar ta’ l-

altitudni li jista’ jitqabbad mas-sistema tal-kejl ta’ l-altitudni fl-użu għaż-żamma ta’ l-

altitudni. 
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SUBPART M 

IL-MANUTENZJONI TA’ L-AJRUPLAN 

 

OPS 1.875 

Ġenerali 

 

(a) Operatur ma għandux iħaddem ajruplan għajr jekk ikun miżmum u mħolli għas-servizz minn 

organizzazzjoni approvata/aċċettata kif xieraq skond Parti 145 għajr illi l-ispezzjonijiet ta’ qabel 

it-titjira ma għandhomx bżonn neċessarjament jitwettqu mill-organizzazzjoni ta’ Parti 145. 

 

(b) Ir-rekwiżiti tal-manutenzjoni ta’ l-ajruplan meħtieġa sabiex jikkonformaw mir-rekwiżiti taċ-

ċertifikazzjoni ta’ l-operatur f’OPS 1.180 huma dawk imniżżla fil-Parti M. 
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SUBPARTI N 

L-EKWIPAĠĠ TAT-TITJIRA 

 

OPS 1.940 

Il-komposizzjoni ta’ l-Ekwipaġġ tat-Titjira 

(Ara Appendiċi 1 u 2 sa’ OPS 1.940) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Il-komposizzjoni ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u n-numru tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira fi 

stazzjonijiet ta’ l-ewkipaġġ maħtura huma kemm f’konformità ma’, u mhux anqas mill-minimu 

speċifikat fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-ajruplan (AFM); 

 

(2) L-ekwipaġġ tat-titjira jinkludi membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira addizzjonali meta meħtieġa mit-

tip tal-ħidma, u mhux imnaqqas taħt in-numru speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim; 

 

(3) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira kollha għandhom liċenzja applikabbli u valida aċċettabbli 

għall-Awtorità u huma kwalifikati b’mod adattat u kompetenti li jwettqu x-xogħolijiet 

assenjati lilhom; 

 

(4) Proċeduri huma stabbiliti, aċċettabbli lill-Awtorità, li jevitaw li jkun hemm flimkien 

f’ekwipaġġ wieħed membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira mingħajr esperjenza; 
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(5) Pilota wieħed fost l-ekwipaġġ tat-titjira, ikkwalifikat bħala pilota fil-kmand skond ir-rekwiżiti li 

jirregolaw il-liċenzji ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira huwa maħtur bħala l-kmandant li jista' jiddelega l-

kondotta tat-titjira lill-pilota ieħor kwalifikat b’mod adattat; u 

 

(6) Meta jkun hemm il-ħtieġa ta’ Operatur tal-Panel tas-Sistema dedikat mill-AFM, l-ekwipaġġ tat-

titjira jinkludi membru ta’ l-ekwipaġġ wieħed li għandu l-liċenzja ta’ Inġinier tat-Titjira jew 

huwa membru ta’ l-ekwipaġġ kwalifikat b’mod adattat u aċċetabbli għall-Awtorità. 

 

(7) Meta jintalbu s-servizzi ta' membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li huma impjegati għar-rashom 

u/jew jaħdmu fuq bażi freelance jew part-time, hemm konformità mar-rekwiżiti tas-Subparti N. 

F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni partikolari għan-numru totali tat-tipi ta’ l-inġenju 

ta’ l-ajru jew varjanti li membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jista' jtir għall-iskopijiet tat-trasport ta’ 

l-ajru kummerċjali, li ma għandhomx jaqbżu r-rekwiżiti preskritti f’OPS 1.980 u OPS 1.981, 

inkluż meta s-servizzi tiegħu/tagħha jitqabbdu minn operatur ieħor. Għall-membri ta’ l-

ekwipaġġ li jservu l-operatur bħala kmandant, it-taħriġ ta’ l-Immaniġjar tar-Riżorsi ta’ l-

Ekwipaġġ (CRM) ta' l-operatur inizjali għandu jitlesta’ qabel ma jibda t-titjir bla sorveljanza 

għajr jekk il-membru ta’ l-ekwipaġġ qabel ikun lesta l-kors CRM ta’ l-operatur inizjali. 

 

(b) Ekwipaġġ tat-titjira minimu għall-ħidmiet taħt IFR jew bil-lejl. Għall-ħidmiet taħt IFR jew bil-

lejl, operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Għall-ajruplan li jaħdmu bit-turbo-propellor b’konfigurazzjoni massima approvata tal-

postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġieri ta’ aktar minn 9 u għall-ajruplan kollha li jaħdmu bit-

turbo-jet, in-numru minimu ta' l-ekwipaġġ tat-titjira huwa ta’ 2 piloti; jew 
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(2) ajruplan minbarra dawk koperti minn sub paragrafu (b)(1) hawn fuq jitħaddmu minn pilota 

wieħed sakemm illi r-rekwiżiti ta’ l-Appendiċi 2 ta’ l-OPS 1.940 huma sodisfatti. Jekk ir-

rekwiżiti ta’ l-Appendiċi 2 mhumiex sodisfatti, in-numru minimu ta' l-ekwipaġġ tat-titjira 

huwa ta’ 2 piloti. 

 

JAR-OPS 1.943 

It-taħriġ inizjali ta’ l-Immaniġjar tar-Riżors ta’ l-Ekwipaġġ ta’ l-Operatur 

 

(a) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ma jkunx lesta minn qabel it-taħriġ inizjali ta’ l-

Immaniġjar tar-Riżors ta’ l-Ekwipaġġ ta’ l-Operatur (jew impjegati ġodda jew persunal eżistenti), 

imbagħad l-operatur għandu jiżgura li l-membru ta’ l-ekwipaġġ ikompli l-kors tat-taħriġ inizjali 

CRM. L-impjegati l-ġodda għandhom ilestu t-Taħriġ inizjali CRM ta’ l-Operatur fiż-żmien l-

ewwel sena minn meta jingħaqdu ma’ l-operatur.  

 

(b) Jekk il-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ma jkunx tħarreġ qabel fil-Fatturi Umani imbagħad kors 

teoretiku, ibbażat fuq il-programm tal-kapaċità u l-limitazzjonijiet umana għall-ATPL (ara r-

rekwiżiti applikabbli għall-kwistjoni tal-Liċenzji ta’ l-Ekwipaġġ tat-Titjira) għandu jitlesta qabel 

it-taħriġ CRM inizjali ta’ l-operatur jew flimkien mat-taħriġ CRM inizjali ta’ l-operatur. 

 

(ċ) Taħriġ CRM inizjali għandu jitmexxa ta’ l-inqas minn istruttur CRM wieħed aċċettabli lill-

Awtorità li tista’ tkun megħjuna minn esperti sabiex tindirizza oqsma speċifiċi. 

 

(d) Taħriġ CRM inizjali jitmexxa skond sillabus tal-kors dettaljat imdaħħal fil-Manwal tat-Tħaddim. 
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OPS 1.945 

Taħriġ ta' Adattament u kontroll 

(Ara Appendiċi 1 ta’ OPS 1.945) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Il-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jlesti kors li Jikklassifika t-Tip illi jisodisfa r-rekwiżiti 

applikabbli għall-ħruġ ta' Liċenzji ta’ l-Ekwipaġġ tat-Titjira meta jbiddel minn tip wieħed 

ta’ ajruplan għal tip jew klassi oħra li għaliha hemm il-ħtieġa ta’ klassifika ġdida tal-klassi 

jew tat-tip; 

 

(2) Membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jlesti kors ta-adattament ta' operatur qabel ma jibda t-titjir 

bla sorveljanza; 

 

(i) Meta jaqleb għall-ajruplan li għalih hemm il-ħtieġa ta’ klassifika tat-tip jew klassi 

ġdida; jew 

 

(ii) Meta jbiddel l-operatur; 

 

(3) It-taħriġ ta'adattament jitmexxa minn persunal kwalifikat b’mod xieraq skond sillabus tal-

kors dettaljat inkluż fil-Manwal tat-Tħaddim. L-operatur għandu jiżgura illi l-persunal li 

jintegra elementi tas-CRM fit-taħriġ ta' adattament huma kwalifikati b'mod adattat; 

 



 

 
13376/1/05 REV1   318 
ANNESS DG C III   MT 

(4) L-ammont ta' taħriġ meħtieġ mill-kors ta' adattament ta’ l-operatur jiġi stabbilit wara li 

jittieħed kont xieraq tat-taħriġ ta’ qabel tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira kif reġistrat fil-

reġistri tat-taħriġ tiegħu /tagħha preskriti fl-OPS 1.985; 

 

(5) L-istandards minimi tal-kwalifika u l-esperjenza meħtieġa tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira qabel ma jieħdu t-taħriġ ta' adattament huma speċifikati fil-Manwal tat-Tħaddim; 

 

(6) Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jgħaddi minn kontrolli meħtieġa mill-OPS 1.965(b) u 

t-taħriġ u l-kontrolli meħtieġa mill-OPS 1.965(d) qabel ma jibda t-titjir taħt sorveljanza; 

 

(7) Meta jintemm it-titjir taħt sorveljanza, isir il-kontroll meħtieġ mill-OPS 1.965(c); 

 

(8) Meta l-kors ta' adattament ta’ l-operatur ikun beda, membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ma 

jagħmilx xogħolijiet f'titjira fuq tip jew klassi oħra sakemm il-kors ikun tlesta jew spiċċa; u 

 

(9) Elementi tat-taħriġ CRM huma integrati fil-kors ta' adattament. 

 

(b) Fil-każ ta' bidla tat-tip jew tal-klassi ta' l-ajruplan, il-kontroll meħtieġ mill- OPS 1.965(b) jista’ 

jingħaqad ma' l-ikklassifikar tat-test tal-ħila tat-tip jew klassi skond ir-rekwiżiti applikabbli għall-

ħruġ ta' Liċenzji ta' l-Ekwipaġġ tat-Titjira. 
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(c) Il-kors ta' adattament ta’ l-operatur u l-kors ta’ l-Ikklassifikar tat-Tip jew Klassi meħtieġ għall-

ħruġ ta' Liċenzji ta' l-Ekwipaġġ tat-Titjira jistgħu jkunu magħquda. 

 

OPS 1.950 

Taħriġ fid-Differenzi u Taħriġ ta' Familjarizzazzjoni 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi l-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jlesti: 

 

(1) Taħriġ fid-Differenzi li jeħtieġ tagħrif ieħor u taħriġ fuq apparat ta' taħriġ xieraq għall-

ajruplan: 

 

(i) Meta jħaddem varjant ieħor ta’ ajruplan ta’ l-istess tip jew ta' tip ieħor ta’ l-istess 

klassi li tkun qiegħda titħaddem f'dak il-waqt; jew 

 

(ii) Meta jbiddel it-tagħmir u/jew il-proċeduri dwar it-tipi u l-varjanti li jkun qegħdin 

jitħaddmu f'dak il-waqt; 

 

(2) Taħriġ ta' familjarizzazzjoni li jeħtieġ l-akkwist ta’ tagħrif addizzjonali: 

 

(i) Meta jħaddem ajruplan ieħor ta’ l-istess tip jew varjant; jew 

 

(ii) Meta jbiddel it-tagħmir u/jew il-proċeduri fuq it-tipi jew il-varjanti li jkunu qegħdin 

jitħaddmu f'dak il-waqt. 
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(b) L-operatur għandu jispeċifika fil-Manwal tat-Tħaddim meta dan it-taħriġ fid-differenzi jew it-

taħriġ ta' familjarizzazzjoni jkunu meħtieġa. 

 

OPS 1.955 

Ħatra bħala kmandant 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi għall-promozzjoni għall-kmandant minn ko-pilota u għal dawk li 

jissieħbu bħala kmandanti: 

 

(1) Livell minimu ta’ esperjenza, aċċettabbli għall-Awtorità, huwa speċifikat fil-Manwal tat-

Tħaddim; u 

 

(2) Għall-ħidmiet b’ħafna ekwipaġġ, il–pilota jlesti kors tal-kmand xieraq. 

 

(b) Il-kors ta' kmand meħtieġ mis-subparagrafu (a)(2) hawn fuq għandu jkun speċifikat fil-Manwal 

tat-Tħaddim u jinkludi ta’ l-inqas dan li ġej: 

 

(1) Taħriġ f’STD (inkluż Taħriġ fit-Titjir F’linja) u/jew taħriġ tat-titjir; 

 

(2) Kontroll tal-ħila ta’ l-operatur waqt li jaħdem bħala kmandant; 

 

(3) Ir-responsabbiltajiet tal-kmandant; 

 

(4) Taħriġ f’linja fil-kmand taħt sorveljanza. Minimu ta’ 10 setturi huma meħtieġa  

għall-piloti li diġa huma kkwalifikati fuq it-tip ta’ l-ajruplan; 
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(5) It-tlestija tal-kontroll tal-kmandant kif preskritt fl-OPS 1.965(c) u l-kwalifiki tar-rotta u l-

ajrudrom kif preskritti f’OPS 1.975; u 

 

(6) Elementi ta’ l-Immaniġjar tar-Riżors ta’ l-Ekwipaġġ. 

 

OPS 1.960 

Il-kmandanti li għandhom Liċenzja ta' Pilota Kummerċjali 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Id-detentur ta' liċenzja tal-Pilota Kummerċjali (CPL) ma jaħdimx bħala kmandant ta’ 

ajruplan ċertifikat fil-Manwal tat-Titjira ta’ l-ajruplan għall-ħidmiet ta' pilota wieħed għajr: 

(i) Meta jwettaq ħidmiet li jġorru l-passiġiera taħt ir-Regoli tat-Titjira Viżwali (VFR) 

barra raġġ ta’ 50 nm mill-ajrudrom tat-tluq, il-pilota għandu minimu ta’ 500 siegħa 

ħin tat-titjira totali fuq ajruplan jew għandu Gradi ta’ l-Istrument validi; jew 
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(ii) Meta jħaddem tip b’diversi magni taħt ir-Regoli tat-Titjira ta’ l-Istrument (IFR), il-

pilota għandu minimu ta’ 700 siegħa ħin totali ta' titjir fuq ajruplan li jinkludu 400 

siegħa bħala pilota kmandant (skond ir-rekwiżiti li jirregolaw il-Liċenzji ta’ l-

Ekwipaġġ tat-Titjira) li minnhom 100 siegħa kienu taħt IFR inkluż 40 siegħa ħidma 

b’diversi magni. L-400 sigħat bħala pilota kmandant jistgħu jkunu sostituti b’sigħat 

ta’ ħidma bħala ko-pilota fuq il-bażi ta’ sagħtejn bħala ko-pilota hija ekwivalenti għal 

siegħa bħala kmandant pilota sakemm dawk is-sigħat inkisbu fi żmien sistema 

stabbilita ta’ l-ekwipaġġ b’diversi piloti preskritta fil-Manwal tat-Tħaddim; 

 

(2) Minbarra s-subparagrafu (a)(1)(ii) hawn fuq, meta jaħdem taħt IFR bħala pilota wieħed, ir-

rekwiżiti preskritti fl-Appendiċi 2 sa’ OPS 1.940 huma sodisfatti; u 

 

(3) F’ħidmiet ta’ l-ekwipaġġ b’diversi piloti, minbarra s-subparagrafu (a)(1) hawn fuq, u qabel 

ma' l-pilota li jaħdem bħala kmandant, jitlesta l-kors tal-kmand preskritt fl-OPS 

1.955(a)(2). 
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OPS 1.965 

Taħriġ u Ikkontrollar Rikorrenti 

(Ara Appendiċi 1 u 2 sa’ OPS 1.965) 

 

(a) Ġenerali. Operatur għandu jiżgura illi: 

(1) Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jgħaddi minn taħriġ u ikkontrollar rikorrenti u illi 

dan it-taħriġ u l-ikkontrollar kollu huwa rilevanti għat-tip jew varjant ta’ l-ajruplan li l-

membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jħaddem; 

 

(2) Il-programm ta' taħriġ u ikkontrollar rikorrenti huwa stabbilit fil-Manwal tat-Tħaddim u 

huwa approvat mill-Awtorità; 

 

(3) It-taħriġ rikorrenti jsir mill-persunal li ġej: 

 

(i) Taħriġ fuq l-art u ta' aggornament – minn persunal kwalifikat b’mod xieraq; 

 

(ii) Taħriġ ta’ l-ajruplan/STD– minn Istruttur tal-klassifika tat-tip (TRI), Istruttur tal-

klassifika tal-klassi(CRI) jew fil-każ tal-kontenut ta' l-STD, Istruttur tal-klassifika tat-

titjira sintetika (SFI), sakemm it- TRI, is-CRI jew l-SFI jissodisfa r-rekwiżiti ta’ 

esperjenza u ta' għerf biżejjed biex jagħti taħriġ fuq is-suġġetti speċifikati fil-

paragrafi (a)(1)(i)(A) u (B) ta’ l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.965 

 

(iii) It-taħriġ fuq it-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà– minn persunal kwalifikat b’mod 

adattat; u 
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(iv) L-Immaniġjar tar-Riżors ta’ l-Ekwipaġġ (CRM): 

 

(A) Integrazzjoni ta’ l-elementi CRM fil-fażijiet kollha tat-taħriġ rikorrenti – mill-

persunal kollu li jwettaq taħriġ rikorrenti.  L-operatur għandu jkun ċert li l-

persunal kollu hu kkwalifikat b’mod adattat sabiex jintegra l-elementi tas-CRM 

f’dan it-taħriġ; 

 

(B) Taħriġ tas-CRM Modulari– b’ ta’ l-inqas istruttur CRM wieħed aċċetabbli 

għall-Awtorità li jista' jkun megħjun minn esperti sabiex jindirizza l-oqsma 

speċifiċi. 

 

(4) Ikkontrollar rikorrenti jitwettaq mill-persunal li ġej: 

 

(i) Il-kontrolli tal-profiċjenza ta’ l-operatur– b’Eżaminatur tal-klassifika tat-Tip (TRE), 

Eżaminatur tal-klassifikatal-Klassi (CRE) jew, jekk il-kontroll isir f’ STD, TRE, CRE 

jew Eżaminatur tat-Titjira Sintetika (SFE), imħarreġ f’kunċetti tas-CRM u l-istima 

tal-ħiliet tas-CFM; 

 

(ii) Line checks – minn kmandanti kwalifikati b’mod adattat maħtura mill-operatur u 

aċċetabbli għall-Awtorità; 

 

(iii) L-ikkontrollar tat-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà– minn persunal kwalifikat kif 

xieraq. 
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(b) Il-Kontroll tal-Profiċjenza ta’ l-Operatur 

 

(1) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(i) Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jgħaddi minn kontrolli tal-profiċjenza sabiex 

juri l-ħila tiegħu/tagħha sabiex iwettaq proċeduri normali, mhux normali u ta’ 

emerġenza; u 

 

(ii) Il-kontroll isir mingħajr riferenza viżwali esterna meta l-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira ikun meħtieġ li jaħdem taħt IFR; 

 

(iii) Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jgħaddi minn kontrolli tal-profiċjenza ta' l-

Operatur bħala parti mill-kumpliment ta' l-ekwipaġġ tat-titjira normali. 

 

(2) Il-perjodu ta' validità tal-kontroll tal-profiċjenza ta’ l-operatur għandu jkun ta' 6 xhur tal-

kalendarju minbarra l-bqija tax-xahar tal-ħruġ. Jekk jinħareġ matul l-aħħar 3 xhur tal-

kalendarju tal-validità ta’ kontroll tal-profiċjenza ta’ l-operatur ta’ qabel, il-perjodu ta' 

validità għandu jkun estiż mid-data tal-ħruġ sa’ 6 xhur tal-kalendarju mid-data ta’ meta 

jiskadi tal-kontroll tal-profiċjenza ta’ l-operatur ta’ qabel. 

 

(ċ) Line Check. Operatur għandu jiżgura illi kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jagħmel line 

check fuq l-ajruplan sabiex juri l-ħila tiegħu /tagħha sabiex iwettaq ħidmiet normali spjegati fil-

Manwal tat-Tħaddim. Il-perjodu ta' validità tal-line check għandu jkun ta’ 12-il xahar tal-

kalendarju, minbarra l-bqija tax-xahar tal-ħruġ. Jekk jinħareġ fl-aħħar 3 xhur tal-kalendarju tal-

validità ta' line check ta’ qabel il-perjodu ta’ validità għandu jestendi mid-data tal-ħruġ sa’ 12-il 

xahar tal-kalendarju mid-data ta’ meta jiskadi dak il-line check ta’ qabel. 
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(d) Taħriġ u kkontrollar tat-tagħmir ta' Sigurtà u ta' Emerġenza. Operatur għandu jiżgura illi kull 

membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jgħaddi minn taħriġ u ikkontrollar fuq il-post u l-użu tat-tagħmir 

ta’ emerġenza u ta' sigurta kollha li qiegħed jinġarr. Il-perjodu ta' validità ta' kontroll tat-tagħmir 

ta' emerġenza u ta' sigurtà għandu jkun 12-il xahar tal-kalendarju minbarra l-bqija tax-xahar tal-

ħruġ. Jekk maħruġ fl-aħħar 3 xhur tal-kalendarju tal-validità ta’ kontroll ta' emerġenza  u ta' 

sigurtà il-perjodu ta’ validità għandu jestendi mid-data tal-ħruġ sat-12 il-xahar tal-kalendarju 

mid-data meta jiskadi l-kontroll tat-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà ta’ qabel. 

 

(e) CRM. Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Elementi tas-CRM huma integrati fil-fażijiet xierqa kollha tat-taħriġ rikorrent, u; 

 

(2) Kull membru ta' l-ekwipaġġ tat-titjira jgħaddi minn taħriġ tas-CRM modulari 

speċifiku. Is-suġġetti maġġuri kollha tat-taħriġ tas-CRM għandhom ikunu koperti 

matul perjodu li ma jaqbiżx it-3 snin; 

 

(f) Taħriġ fuq l-art u ta' aġġornament. Operatur għandu jiżgura illi kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira jgħaddi minn taħriġ fl-art u ta' aġġornament ta’ l-inqas kull 12-il xahar tal-kalendarju. Jekk 

it-taħriġ jitwettaq fi żmien 3 xhur tal-kalendarju qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ 12-il xahar, it-

taħriġ fuq l-art u ta' aġġornament li jkun imiss għandu jitlesta fi żmien 12-il xahar tal-kalendarju 

mid-data oriġinali ta’ meta jiskadi  t-taħriġ fl-art u ta' aġġornament  ta’ qabel. 
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(g) Taħriġ fuq l-ajruplan/STD. Operatur għandu jiżgura illi kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

jgħaddi minn taħriġ ta’ l-ajruplan/STD ta’ l-inqas kull 12-il xahar tal-kalendarju. Jekk it-taħriġ 

isir fi żmien 3 xhur tal-kalendarju qabel jiskadi l-perjodu ta’ 12-il xahar tal-kalendarju, it-taħriġ 

fuq l-ajruplan/STD li jmiss għandu jintemm fi żmien 12-il xahar tal-kalendarju mid-data oriġinal 

ta’ meta jiskadi t-taħriġ fuq l-ajruplan /STD ta' qabel. 

 

OPS 1.968 

Kwalifika tal-pilota li jħaddem fi kwalunkwe wieħed mis-sitijiet tal-pilota 

(Ara l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.968) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Pilota li jista’ jkun assenjat sabiex jaħdem fi kwalunkwe wieħed mis-sitijiet tal-pilota ilesti 

t-taħriġ u l-ikkontrollar xieraq; u 

 

(2) Il-programm ta' taħriġ u ta' kkontrollar huwa speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim u huwa 

aċċettabbli għall-Awtorità. 
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OPS 1.970 

Esperjenza riċenti 

(a) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Pilota ma jkunx assenjat li jħaddem ajruplan bħala parti mill-ekwipaġġ ċertifikat minimu, 

kemm bħala pilota li jtir jew bħala pilota li ma jtirx għajr jekk huwa/hija wettaq tliet tluq u 

tliet inżul fid-90 jum ta’ qabel bħala pilota li jtajjar ajruplan, jew f’simulatur tat-titjira ta' l-

istess tip /klassi. 

 

(2) Pilota li ma għandux klassifika ta’ l-istrument validu mhuwiex assenjat li jħaddem ajruplan 

bil-lejl bħala kmandant għajr jekk huwa/hija ikun wettaq ta’ l-inqas inżul wieħed bil-lejl 

fid-90 jum ta’ qabel bħala pilota li jtir f’ajruplan, jew f’simulatur tat-titjira, ta’ l-istess 

tip/klassi. 

 

(b) Il-perjodu ta’ 90 jum preskritt fis-sub paragrafi (a)(1) u (2) hawn fuq jista’ jiġi estiż sa’ massimu 

ta’ 120 ġurnata b’titjir taħt is-sorveljanza ta’ Struttur jew eżaminatur ta' klassifika tat-tip. Għall-

perjodi ta’ aktar minn 120 jum, ir-rekwiżiti tar-reċentezza tiġi sodisfatta b’titjira ta’ taħriġ jew bl-

użu ta’ Simulatur tat-Titjira jew it-tip ta’ ajruplan li għandu jintuża. 
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OPS 1.975 

Kwalifika tar-Rotta u tal-Kompetenza ta’ l-Ajrudrom 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi, qabel ma jkun assenjat bħala kmandant jew bħala pilota li lilu l-

kondotta tat-titjira tista’ tingħata mill-kmandant, il-pilota jkun kiseb għarfien adegwat tar-rotta li 

għandha tittajjar u ta’ l-ajrudromi (inkluż alternattivi), il-faċilitajiet u l-proċeduri li għandhom 

jintużaw. 

 

(b) Il-perjodu ta' validità tar-rotta u l-kwalifika tal-kompetenza ta’ l-ajrudrom għandhom ikunu ta’ 

12-il xahar tal-kalendarju minbarra l-bqija ta’: 

 

(1) Ix-xahar tal-kwalifika; jew 

 

(2) Ix-xahar ta’ l-aħħar ħidma fuq ir-rotta jew lejn l-ajrudrom 

 

(ċ) Il-kwalifika tar-rota u tal-kompetenza ta’ l-ajrudrom għandhom ikunu validati mill-ġdid bil-

ħidma fuq ir-rotta jew lejn l-ajrudrom fil-perjodu ta' validità preskritta fis-sub-paragrafu (b) hawn 

fuq. 

 

(d) Jekk validati mill-ġdid fi żmien tliet xhur tal-kalendarju tal-validità tal-kwalifiki tar-rotta ta' qabel 

u tal-kompetenza ta’ l-ajrudrom, il-perjodu ta' validità għandu jestendi mid-data ta’ validati mill-

ġdid sat-12-il xahar tal-kalendarju mid-data meta tiskadi il-kwalifika ta’ dik ir-rotta ta’ qabel u 

tal-kompetenza ta' l-ajrudrom. 
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OPS 1.978 

Programm ta' Kwalifikazzjoni Avvanzat 

 

(a) Il-perjodi ta' validità ta’ l-OPS 1.965 u 1.970 jistgħu jiġu estiżi, fejn l-Awtorità approvat 

Programm ta' Kwalifikazzjoni Avvanzat stabbilit mill-operatur. 

 

(b) Il-Programm ta' Kwalifikazzjoni Avvanzat għandu jkun fih it-taħriġ u l-ikkontrollar li jwaqqaf u 

jżomm profiċjenza ta’ mhux anqas mid-disposizzjonijiet imniżżla fl-OPS 1.945, 1.965 u 1.970. 

 

OPS 1.980 

Ħidma fuq aktar minn tip jew varjant wieħed 

(Ara l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.980) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ma jaħdimx fuq aktar minn tip jew 

varjant wieħed għajr jekk il-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira huwa kompetenti li jagħmel hekk. 

 

(b) Meta jqis ħidmiet ta’ aktar minn tip jew varjant wieħed, operatur għandu jiżgura illi d-differenzi 

u/jew similaritajiet ta’ l-ajruplan kkonċernati jiġġustifikaw dawn il-ħidmiet, filwaqt li jittieħed 

kont ta’ dan li ġej: 

 

(1) Il-livell tat-teknoloġija; 

 

(2) Il-proċeduri tal-ħidma; 
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(3) Il-karatteristiċi ta' l-immanaiġġar. 

 

(ċ) Operatur għandu jiżgura illi l-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira li jħaddem aktar minn tip jew 

varjant wieħed jikkonforma mar-rekwiziti kollha mniżżla f’Subparti N għal kull tip jew varjant 

għajr jekk l-Awtorità approvat l-użu ta' kreditu(i) relatati mar-rekwiżiti tat-taħriġ, l-ikkontrollar u 

l-esperjenza riċenti. 

 

(d) Operatur għandu jispeċifika proċeduri xierqa u/jew restrizzjonijiet tal-ħidma, approvati mill-

Awtorità, fil-Manwal tat-Tħaddim, għal kwalunkwe ħidma fuq aktar minn tip jew varjant wieħed 

li jkopri: 

 

(1) Il-livell ta' esperjenza minima tal-membri ta' l-ekwipaġġ tat-titjira; 

 

(2) Il-livell ta’ esperjenza minima fuq tip jew varjant wieħed qabel ma jibda’ t-taħriġ u l-ħidma 

ta' tip jew varjant ieħor; 

 

(3) Il-proċess li bih l-ekwipaġġ tat-titjira kwalifikat fuq tip jew varjant wieħed jitħarreġ u jkun 

kwalifikat fuq tip jew varjant ieħor; 

 

(4) Ir-rekwiżiti ta’ l-esperjenza reċenti applikabbli kollha għal kull tip jew varjant. 
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OPS 1.981 

Tħaddim ta' ħelicopter u ajruplan 

 

(a) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira iħaddem kemm ħelicopters u ajruplan: 

 

(1) Operatur għandu jiżgura illi l-ħidmiet bil-ħelicopter u l-ajruplan huma limitati għal tip 

wieħed kull wieħed. 

 

(2) L-operatur għandu jispeċifika proċeduri  u/jew restrizzjonijiet tal-ħidma xierqa, approvati 

mill-Awtorità, fil-Manwal tat-Tħaddim. 

 

OPS 1.985 

Reġistri tat-Taħriġ 

(a) Operatur għandu: 

 

(1) Iżomm reġistri tat-taħriġ, ikkontrollar u kwalifika kollha mniżżla fl-OPS 1.945, 1.955, 

1.965, 1.968 u 1.975 li jsiru minn membru ta' l-ekwipaġġ tat-titjira; u 

 

(2) Jagħmel disponibbli r-reġistri tal-korsijiet ta' adattament u t-taħriġ u ikkontrollar rikurrenti 

disponibbli, fuq talba, lill-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira kkonċernat. 
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Appendiċi 1 sa’ OPS 1.940 

Tibdil matul it-titjira tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

 

(a) Membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jista’ jinbidel matul it-titjira mix-xogħolijiet tiegħu/tagħha mal-

kontrolli minn membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ieħor li hu kwalifikat b’mod adattat. 

 

(b) Tibdil tal-Kmandant 

 

(1) Il-kmandant jista’ jiddelega l-kondotta tat-titjira lil: 

 

(i) Kmandant kwalifikat ieħor; jew 

 

(ii) Għall-ħidmiet ‘l fuq biss minn FL 200, pilota kwalifikat kif spjegat fis-sub-paragrafu 

(c) hawn taħt. 

 

(ċ) Rekwiżiti minimi għall-pilota li jibdel lill-kmandant: 

 

(1) Liċenzja Valida ta' Pilota ta' kumpannija ta' l-ajru għat-Trasport; 

 

(2) Taħriġ u ikkontrollar ta' adattament (inkluż taħriġ ta' klassifika tat-tip) kif preskritt fl-OPS 

1.945; 

 

(3) It-taħriġ u l-ikkontrollar rikurrenti kif imniżżel fl-OPS 1.965 u OPS 1.968; u 

 

(4) Kwalifika ta' kompetenza tar-rotta kif imniżżel fl-OPS 1.975. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   334 
ANNESS DG C III   MT 

(d) It-tibdil tal-ko-pilota 

(1) Il-ko-pilota jista' jkun mibdul minn: 

 

(i) Pilota ieħor kwalifikat b’mod adattat; jew 

 

(ii) Ko-pilota cruise relief kwalifikat kif spjegat fis-sub-paragrafu (e) hawn taħt. 

 

(e) Rekwiżiti minimi għall-Ko-Pilota Cruise Relief 

 

(1) Liċenzja Valida ta' Pilota Kummerċjali b'klassifika ta’ l-Istrument; 

 

(2) Taħriġ  u kkontrollar ta' adattament, inkluż taħriġ ta' klassifika tat-Tip, kif imniżżel fl-

OPS 1.945 għajr ir-rekwiżiti għat-taħriġ tat-tluq u l-inżul; 

 

(3) It-taħriġ u ikkontrollar rikurrenti kollu kif imniżżel fl-OPS 1.965 għajr ir-rekwiżit ħtieġa 

għat-taħriġ tat-tluq u l-inżul; u 

 

(4) Li jaħdem fir-rwol ta’ ko-pilota fil- veloċità moderata biss u mhux taħt FL 200. 

 

(5) Ma hemmx il-ħtieġa ta’ esperjenza riċenti kif preskritta fl-OPS 1.970. Il-pilota għandu, 

madankollu, iwettaq fuq simulatur tat-titjira f’intervalli li ma jaqbżux 90 jum taħriġ ta' 

aġġornament u sabiex iżżomm il-ħila ta' titjir. Dan it-taħriġ ta' aġġornament jista’ jkun 

magħqud mat-taħriġ preskritt fl-OPS 1.965. 
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(f) Bidla ta' l-operatur tal-panel tas-sistema. Operatur tal-panel tas-sistema jista’ jinbidel matul it-

titjira minn membru ta’ l-ekwipaġġ li għandu liċenzja ta’ Inġinier tat-Titjira jew minn membru ta’ 

l-ekwipaġġ tat-titjira bi kwalifika aċċetabbli lill-Awtorità. 

 

Appendiċi 2 ta’ l-OPS 1.940 

Ħidmiet b'pilota wieħed taħt IFR jew bil-lejl 

 

(a) ajruplan msemmija f'OPS 1.940(b)(2) jistgħu jitħaddmu minn pilota wieħed taħt IFR jew bil-lejl 

meta l-ħtiġiet li ġejjin ikunu sodisfatti: 

 

(1) L-operatur għandu jinkludi fil-Manwal tat-Tħaddim programm ta' taħriġ ta' adattament u 

rikkurenti tal-pilota li jinkludi r-rekwiżiti l-oħra għal-ħidma tal-pilota waħdu; 

 

(2) B’mod partikolari, il-proċeduri tal-kabina tal-pilota għandhom jinkludu: 

 

(i) Il-ġestjoni tal-magna u l-immaniġġar ta' emerġenzi; 

 

(ii) L-użu ta’ lista ta’ kontroll normali, mhux normali u ta’ emerġenza; 

 

(iii) Il-komunikazzjoni ATC; 

 

(iv) Il-proċeduri tat-tluq u ta’ l- avviċinament; 

 



 

 
13376/1/05 REV1   336 
ANNESS DG C III   MT 

(v) Il-Ġestjoni ta' l-awto-pilota; u 

 

(vi) L-użu ta’ dokumentazzjoni simplikata matul it-titjira; 

 

(3) Il-kontrolli rikurrenti meħtieġ mill-OPS 1.965 għandhom jitwettqu fir-rwol ta'pilota waħdu 

fuq it-tip jew klassi ta’ l-ajruplan f’ambjent rappreżentant tal-ħidma; 

 

(4) Il-pilota għandu jkollu minimu ta’ 50 siegħa ta' ħin ta' titjir fuq it-tip jew klassi speċifiku ta’ 

ajruplan taħt IFR li minnhom 10 sigħat huma bħala kmandant; u 

 

(5) L-esperjenza riċenti minimu meħtieġa għal pilota li jaħdem f’ħidma b'pilota wieħed taħt 

IFR jew bil-lejl għandu jkun ta' 5 titjiriet IFR, inklużi 3 avviċinamenti ta’ l-istrument, li 

jitwettqu matul id-90 jum ta’ qabel fuq it-tip jew klassi ta’ ajruplan fir-rwol ta’ pilota 

wieħed. Dan ir-rekwiżiti jista’ jinbidel bil-kontroll ta’ l-avviċinament IFR ta’ l-istrument 

fuq it-tip jew klassi ta’ l-ajruplan. 

 

Appendiċi 1 sa’OPS 1.945 

Il-Kors ta' Adattament ta’ l-Operatur 

 

(a) Il-kors ta' adattament ta’ operatur għandu jinkludi: 

 

(1) Taħriġ u ikkontrollar fuq l-art li jinkludi s-sistemi ta’ l-ajruplan, proċeduri normali, mhux 

normali u ta’ emerġenza; 

 



 

 
13376/1/05 REV1   337 
ANNESS DG C III   MT 

(2) Taħriġ dwar it-tagħmir ta’ emerġenza u tas' sigurtà li għandu jitlesta qabel ma jibda t-taħriġ 

ta’ l-ajruplan; 

 

(3) Taħriġ u kkontrollar ta’ l-ajruplan/simulatur tat-titjira; u 

 

(4) Line flying taħt sorveljanza u line check. 

 

(b) Il-kors ta' adattament għandu jitwettaq fl-ordni stabbilita fis-sub-paragrafu (a) hawn fuq. 

 

(ċ) Wara t-tlestija tal-Kors ta' Adattament 'Żero Flight Time' l-pilota għandu: 

 

(1) Jibda’ line flying taħt sorveljanza fi żmien 15 –il ġurnata; u 

 

(2) Iwettaq l-ewwel erba' tluq u nżul tiegħu/tagħha fl-ajruplan taħt sorveljanza ta’ TRI (A) u 

jokkuppa s-sit tal-pilota. 

 

(d) Elementi ta’ Gestjoni tar-Riżorsi ta’ l-Ekwipaġġ għandhom ikunu integrati fil-kors ta' adattament, 

u jitwettqu minn persunal kwalifikat b'mod adattat. 

 

(e) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ma jkunx wettaq kors ta' adattament ta’ l-operatur, l-

operatur għandu jiżgura illi minbarra s-subparagrafu (a) hawn fuq, il-membru ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira jgħaddi minn taħriġ ġenerali ta’ l-ewwel għajnuna u, jekk japplika, taħriġ fil-proċeduri ta’ 

l-inżul ta’ emerġenza billi juża t-tagħmir l-apparati fl-ilma. 
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Appendiċi 1 sa’ OPS 1.965 

Taħriġ u ikkontrollar rikorrenti – Piloti 

 

(a) Taħriġ Rikorrenti. It-taħriġ rikorrenti għandu jinkludi: 

 

(1) Taħriġ fuq l-art u ta' aġġornament; 

 

(i) Il-programm tat-taħriġ fuq l-art u li jaġġorna għandu jinkludi: 

 

(A) Sistemi ta’ l-ajruplan; 

 

(B) Proċeduri u rekwiżiti ħidma u ħtiġiet li jinkludu sustanzi kontra l-formazzjoni 

tas-silġ fl-art u inkapaċità tal-pilota; u 

 

(Ċ) Reviżjoni ta' Aċċident/Inċident u rapport tal-ġrajja 

 

(ii) Għarfien tat-taħriġ fuq l-art u ta' aggornament għandu jkun verifikat bi kwestjonarju 

jew metodi adattati oħra. 

 

(2) Taħriġ fuq l-ajruplan/ STD; 

 

(i) Il-programm ta' taħriġ fuq l-ajruplan /STD għandu jkun stabbilit hekk illi l-ħsarat 

maġġuri kollha tas-sistemi ta’ l-ajruplan u l-proċeduri assoċjati ikunu koperti fil-

perjodu tat-3 snin ta’ qabel. 
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(ii) Meta jitwettqu manuvri bil-magna mitfija f'ajruplan għandha tkun simulata, l-ħsara 

tal-magna. 

 

(iii) Taħriġ fuq l-ajruplan/STD jista’ jsir flimkien mal-kontroll tal-profiċjenza ta’ l-

operatur. 

(3) Taħriġ fir-rigward tat-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà; 

 

(i) Il-programm ta' t-Taħriġ fir-rigward tat-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà jista’ jsir 

flimkien ma’ l-ikkontrollar tat-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà u għandu jitwettaq 

f'ajruplan jew apparat ta' taħriġ alternattiv adattat. 

 

(ii) Kull sena il-programm ta' taħriġ fir-rigward tat-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà 

għandu jinkludi dan li ġej: 

 

(A) l-ilbies effettiv tal-ġakketta tas-salvataġġ fejn ikun il-każ; 

 

(B) l-ilbies effettiv tat-tagħmir għat-teħid tan-nifs protettiv fejn ikun il-każ; 

 

(Ċ) l-immaniġġar effettiv tat-tagħmir għat-tifi tan-nar; 

 

(D) Instruzzjoni dwar il-post u l-użu tat-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà kollu li 

jinġarr fuq l-ajruplan; 

 

(E) Instruzzjoni dwar il-post u l-użu tat-tipi kollha ta' ħruġ; u 

 

(F) Proċeduri ta' sigurtà. 
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(iii) Kull 3 snin il-programm tat-taħriġ għandu jinkludi dan li ġej: 

 

(A) Ħidma effettiva tat-tipi kollha ta' ħruġ; 

 

(B) Wirja tal-metodu użat sabiex titħaddem iż-żurżieqa fejn ikun il-kaz; 

 

(Ċ) Tagħmir għat-tifi tan-nar effettiv rappreżentanti ta’ dak li jinġarr fl-ajruplan fejn 

hemm nar effettiv jew simulat għajr illi, bit-tagħmir għat-tifi tan-nar tal-Halon, 

jista’ jintuża metodu alternattiv aċċetabbli għall-Awtorità; 

 

(D) L-effetti tad-duħħan f’żona magħluqa u l-użu effettiv tat-tagħmir rilevanti kollu 

f’ambjent simulat mimli bid-duħħan; 

 

(E) Immaniġġar effettiv tal- pirotekniċi, reali jew simulati, fejn ikun il-kaz; u 

 

(F) Wirja fl-użu taċ-ċattriet tas-salvataġġ fejn ikun il-kaz. 

 

(4) Taħriġ tal-Gestjoni tar-Riżorsi ta’ l-Ekwipaġġ 

 

(i) Elementi tas-CRM għandhom ikunu integrati fil-fażijiet xierqa kollha tat-taħriġ 

rikorrenti; u 
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(ii) Modulari speċifiku tal-programm tat-taħriġ CRM għandu jkun stabbilit hekk illi s-

suġġetti l-aktar importanti tat-taħriġ CRM ikunu koperti matul perjodu li ma jaqbiżx 

it- 3 snin, kif ġej: 

 

(A) Żball tal-bniedem u l-affidabilità, katina ta’ żbalji, il-prevenzjoni u s-sejbien ta' 

l-iżball; 

 

(B) Il-kultura tas-sigurtà tal-kumpanija, SOPs, fatturi ta’ l-organizzazzjoni; 

 

(Ċ) Tensjoni, immaniġjar tat-tensjoni, għejja u viġilanza; 

 

(D) Il-ksib u l-ipproċessar ta’ l-informazzjoni, għarfien tas-sitwazzjoni, immaniġjar 

tal-volum tax-xogħol; 

 

(E) It-teħid tad-deċiżjoni; 

 

(F) Il-komunikazzjoni u l-koordinazzjoni ġewwa u barra l-kabina tal-pilota; 

 

(G) It-tmexxija u l-imġieba tat-tim, sinerġija; 

 

(H) Awtomazzjoni u l-filosofija ta’ l-użu ta’ l- Awtomazzjoni (jekk rilevanti għat-

tip); 

 

(I) Differenzi speċifiċi relatati mat-tip; 

 

(J) Studji bbażati fuq il-każ; 
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(K) Oqsma oħra li jistħoqqilhom attenzjoni żejda, kif identifikati mill-programm 

għal-prevenzjoni ta’ aċċident u ta' sigurtà tat-titjira (ara l-OPS 1.037). 

 

(b) Ikkontrollar rikorrenti. L-ikkontrollar rikorrenti għandu jinkludi: 

 

(1) Il-kontrolli tal-profiċjenza ta’ l-operatur; 

 

(i) Fejn ikun japplika, il-kontrolli tal-profiċjenza ta’ Operatur għandhom jinkludu l-manuvri 

li ġejjin: 

 

(A) Tluq mhux permess meta jkun disponibbli simulatur tat-titjira, inkella eżerċizzji 

ġestwali biss; 

 

(B) Tluq bil-ħsara fil-magna bejn V1 u V2 jew hekk kif il-konsiderazzjonijiet tas-

sigurtà jippermettu; 

 

(Ċ) Avviċinament ta' strument ta' preċiżjoni sal-valuri minimi, fil-każ ta’ ajruplan 

b’diversi b'magni, magna waħda ma taħdimx; 

 

(D) Nuqqas ta’ avviċinament ta' preċiżjoni sal-valuri minimi; 

 

(E) Avviċinament li ma jsirx fuq strumenti mill-valuri minimi bi, fil-każ ta’ 

ajruplan b’diversi b'magni, magna waħda ma taħdimx; u 
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(F) Inżul b’magna waħda ma taħdimx. Għall-ajruplan b’magna waħda hemm il-

ħtieġa ta' prattika ta’ l-inżul sfurzat. 

 

(ii) Meta jsiru manuvri bil-magna mitfija f’ajruplan, il-ħsara tal-magna għandha tkun 

simulata. 

 

(iii) Minbarra l-kontrolli mniżżla fis-subparagrafi (i)(A) sa’ (F) hawn fuq, ir-rekwiżiti li 

jirregolaw il-ħruġ tal-liċenzji ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira għandhom jitlestew kull 12-il 

xahar u jistgħu jkunu magħquda mal-kontroll tal-profiċjenza ta’ Operatur. 

 

(iv) Għall-pilota li jħaddem il-VFR biss, il-kontrolli mniżżla fis-subparagrafi (i)(C) sa’ (E) 

hawn fuq jistgħu jitħallew barra għajr għalavviċinament u t-tidwir b’ajruplan 

b’diversi magni b’magna waħda ma taħdimx. 

 

(v) Kontrolli tal-profiċjenza ta’ Operatur għandhom isiru minn Eżaminatur tal-Klassifika 

tat-Tip. 

 

(2) Il-kontrolli tat-tagħmir  ta’ emerġenza u ta' sigurtà. L-oġġetti li għandhom ikunu 

kkontrollati għandhom ikunu dawk li għalihom ikun sar taħriġ skond is-subparagrafu (a)(3) 

hawn fuq. 

 

(3) Line checks; 

 

(i) Line checks għandhom jistabilixxu l-kapaċità li titwettaq b’mod sodisfaċenti f’ħidma 

line inkluż il-proċeduri ta’ qabel it-titjira u ta’ wara t-titjira u l-użu tat-tagħmir 

provdut, kif speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim. 
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(ii) L-ekwipaġġ tat-titjira għandu jkun valutat skond il-ħiliet CRM fuq l–Ġestjoni tar-

Riżors ta’ l-Ekwipaġġ tagħhom skond il-metodoloġija aċċettabbli għall-Awtorità u 

ppubblikata fil-Manwal tat-Tħaddim. L-iskop ta’ din il-valutazzjoni hija li: 

 

(A) Tipprovdi tagħrif lura lill-ekwipaġġ b’mod kollettiv u individwali u sservi 

sabiex tidentifika t-taħriġ mill-ġdid; u 

 

(B) tintuża sabiex ittejjeb is-sistema tat-taħriġ tas-CRM. 

 

(iii) Meta l-piloti jkunu assenjati xogħolijiet bħala pilota li jtiru u li ma jtirux dawn 

għandhom ikunu kkontrollati fiż-żewġ funzjonijiet. 

 

(iv) Line checks għandhom jitlestew f'ajruplan. 

 

(v) Line checks għandhom isiru minn kmandanti maħtura milOperatur u aċċettabbli 

għall-Awtorità.  Il-persuna li twettaq line check, li huwa deskritt fl-OPS 

1.965(a)(4)(ii), għandu jkun imħarreġ fil-kunċetti tas-CRM u l-valutazzjoni tal-ħiliet 

tas-CRM u għandu jokkupa l-post ta’ osservatur fejn dan ikun installat. Fil-każ ta’ 

ħidmiet fit-tul fejn jinġarr ekwipaġġ tat-titjira addizjonali, il-persuna tista’ tagħmel il-

funzjoni ta’ sositut tal-pilota u ma għandhiex tokkupa kemm il-post tal-pilota matul 

it-tluq, it-tluq, il-veloċità moderata inizjali, l-inżul, l-avviċinament u l-inżul. Il-

valutazzjonijiet tas-CRM tiegħu/tagħha għandha tkun ibbażata biss fuq l-

osservazzjonijiet li jsiru matul l-għoti ta' informazzjoni tal-bidu, l-għoti ta' 

informazzjoni tal-kabina, l-għoti ta' informazzjoni tal-kabina tal-pilota u dawk il-

fażijiet fejn huwa/hija jokkupa/tokkupa l-post ta’ l-osservatur. 
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Appendiċi 2 sa’ OPS 1.965 

Taħriġ u ikkontrollar rikorrenti – Operaturi tal-Panel tas-Sistema 

 

(a) It-taħriġ u l-ikkontrollar rikurrenti għalOperaturi tal-Panel tas-Sistema għandhom jilħqu r-

rekwiżiti għall-piloti u kwalunkwe xogħolijiet speċifiċi oħra, u jħallu barra dawk is-suġġetti li ma 

japplikawx għalOperaturi tal-Panel tas-Sistema. 

 

(b) Taħriġ u ikkontrollar rikorrenti għall-Operaturi tal-Panel tas-Sistema għandhom, kull meta jkun 

possibbli, iseħħu fl-istess ħin meta l-pilota jgħaddi minn taħriġ u kontrollar rikorrenti. 

 

(ċ) Il- line check għandu jsir minn kmandant maħtur mill-operatur u aċċettabbli għall-Awtorità jew 

minn istruttur jew eżaminatur li jagħti l-jklassifika tat-tip ta’ l-Operatur tal-Panel tas-Sistema. 

 

Appendiċi 1 ta’  l-OPS 1.968 

Kwalifika tal-pilota sabiex jaħdem fi kwalunkwe sit tal-pilota 

 

(a) Il-kmandanti li x-xogħol tagħhom jitlobhom ukoll li jaħdmu fis-sit tan-naħa tal-lemin u jwettqu 

x-xogħolijiet ta’ ko-pilota, jew kmandanti meħtieġa li jmexxu xogħolijiet ta’ taħriġ jew ta’ 

eżaminazzjoni mis-sit tan-naħa tal-lemin, għandhom ilestu taħriġ u ikkontrollar addizzjonali kif 

speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim, flimkien mal- kontrolli tal-profiċjenza ta’ Operatur preskritt 

fl-OPS 1.965(b). Dan it-taħriġ addizzjonali għandu jinkludi ta’ l-inqas dan li ġej: 

 

(1) Ħsara fil-magna matul it-tluq; 

 

(2) Avviċinament u tidwir b'magna waħda ma taħdimx; u 
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(3) Inżul b’waħda mill-magni ma taħdimx. 

 

(b) Meta jseħħu manuvri bil-magna mitfija f'ajruplan, il-ħsara tal-magna għandha tkun simulat. 

 

(ċ) Meta jaħdmu fis-sit tan-naħa tal-lemin, il-kontrolli meħtieġa mill-OPS sabiex jaħdem fuq is-sit 

tan-naħa tax-xellug għandhom, minbarra dan, ikunu validi u kurrenti. 

 

(d) Pilota li jieħu post il-kmandant għandu jkun wera, fl-istess ħin mal- kontrolli tal-profiċjenza ta’ l-

operatur preskritti fl-OPS 1.965(b), prattika ta’ taħriġ u proċeduri, li normalment, ma jkunux ir-

responsabbilità tal-pilota li jibdel. Fejn id-differenzi bejn is-sitijiet tax-xellug u tal-lemin 

mhumiex sinifikanti (per eżempju minħabba l-użu ta’ l-awtopilota) f'dak il-każ il-prattika tista’ 

ssir fi kwalunkwe sit. 

 

(e) Pilota minbarra l-kmandant li jokkupa s-sit fuq in-naħa tax-xellug għandu juru ħila fl-eżerċizzji u 

l-proċeduri, flimkien mal-kontrolli tal-profiċjenza ta’ l-operatur imniżżla fl- OPS 1.965(b), li 

kieku kienu jkunu r-responsabbilità tal-kmandant li jaġixxi bħala pilot li ma jtirx. Fejn id-

differenzi bejn is-sitijiet tax-xellug u tal-lemin m'humiex sinifikanti (per eżempju minħabba l-użu 

ta’ l-awtopilota) imbagħad il-prattika tista’ ssir fi kwalunkwe sit. 

 

Appendiċi 1 ta’  l-OPS 1.980 

Ħidma fuq aktar minn tip jew varjant wieħed 

 

(a) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jħaddem aktar minn klassi, tip jew varjant ta’ ajruplan 

wieħed elenkat skond ir-rekwiżiti applikabbli ta’ l-għoti ta' liċenzji ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira iżda 

mhux fl-approvazzjoni ta’ liċenzja waħda, operatur għandu jikkonforma ma’ dan li ġej: 

 

(1) Membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ma għandux iħaddem aktar minn: 

 

(i) Tipi jew varjanti ta’ ajruplan bi tliet magni tal-pistun; jew 

 

(ii) Tliet tipi jew varjanti ta’ ajruplan turbo-propeller; jew 

 



 

 
13376/1/05 REV1   347 
ANNESS DG C III   MT 

(iii) Tip jew varjant wieħed ta’ ajruplan turbo-propeller u tip jew varjant ta’ ajruplan 

b’pistun wiehed; jew. 

 

(vi) Tip jew varjant wieħed ta’ ajruplan b’turbo-propeller u kwalunkwe ajruplan fi klassi 

partikolari. 

 

(2) OPS 1.965 għal kull tip jew varjant imħaddem għajr jekk l-operatur ikun wera proċeduri 

speċifiċi u/jew restrizzjonijiet tal-ħidma, li huma aċċetabbli għall-Awtorita. 
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(b) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jħaddem aktar minn tip jew varjant wieħed ta' ajruplan 

f’approvazzjoni waħda jew aktar tal-liċenzja kif spjegat fir-Regoli għall-Għoti ta' Liċenzja ta’ l-

Ekwipaġġ tat-Titjira (tip – multi-pilota), operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) numru minimu ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim huwa l-istess 

għal kull tip jew varjant li għandu jitħaddem; 

 

(2) Membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira ma jħaddimx aktar minn żewġ tipi jew varjanti ta’ 

ajruplan li għalihom hemm il-ħtieġa ta’ approvazzjoni tal-liċenzja separata; u 

 

(3) ajruplan biss f’approvazzjoni tal-liċenzja waħda jittajjru fi kwalunkwe ta’ perjodu wieħed 

ta' xogħol għajr jekk Operatur għandu proċeduri stabbiliti sabiex jiżgura ħin adegwat għall-

preparazzjoni. 

 

Nota: F'każijiet fejn aktar minn approvazzjoni tal-liċenzja waħda huwa involut, ara s-subparagrafi 

(ċ) u (d) hawn taħt. 

 

(ċ) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jħaddem aktar minn tip jew varjant ta’ ajruplan wieħed 

elenkat fir-Regoli għall-Għoti ta' Liċenzja ta’ l-Ekwipaġġ tat-Titjira (tip pilota wieħed u tip ħafna 

piloti), iżda mhux f’approvazzjoni ta’ liċenzja waħda, operatur għandu jikkonforma ma’ dan li ġej: 

 

(1) Is-subparagrafi (b)(1), (b)(2) u (b)(3) hawn fuq; 

 

(2) Is-Subparagrafu (d) hawn taħt. 
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(d) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jħaddem aktar minn tip jew varjant wieħed ta’ ajruplan 

elenkat fir-Regoli għall-Għoti ta' Liċenzja ta’ l-Ekwipaġġ tat-Titjira (tip – ħafna piloti), iżda mhux 

approvazzjoni tal-liċenzja waħda, operatur għandu jikkonforma ma’ dan li ġej: 

 

(1) Is-subparagrafi (b)(1), (b)(2) u (b)(3) hawn fuq; 

 

(2) Qabel ma jeżerċita l-privileġġi ta’ l- approvazzjoni ta’ żewg liċenzji: 

 

(i) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira għandhom ikunu lestew żewġ kontrolli konsekuttivi 

tal-profiċjenza ta’ l-operatur konsekuttivi u għandhom ikollhom 500 siegħa fil-posizzjoni 

ta’ l-ekwipaġġ rilevanti fil-ħidmiet tat-trasport kummerċjali bl-ajru ma’ l-istess operatur. 

 

(ii) Fil-każ ta’ pilota li għandu esperjenza ma’ operatur u li juża l-privileġġi ta’ żewg 

approvazzjonijiet tal-liċenzja, u imbagħad ikun promoss għall-kmand ma’ l-istess 

operatur fuq waħda minn dawk it-tipi, l-esperjenza minima meħtieġa bħala kmandant 

hija ta' 6 xhur u 300 siegħa, u l-pilota għandu jkun lesta 2 kontrolli konsekuttivi tal-

profiċjenza ta’ l-operatur qabel ma jerġa jkun eliġibbli sabiex jezerċita żewg 

approvazzjonijiet tal-liċenzja. 

 

(3) Qabel ma jibda t-taħriġ għal u l-ħidma ta’ tip jew varjant ieħor, il-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira għandhom ikunu lestew 3 xhur u 150 siegħa jtiru fuq l-ajruplan tal-bażi, u dan għandu 

jinkludi ta’ l-inqas kontroll wieħed tal-profiċjenza. 

 

(4) Wara t-tlestija tal-kontroll tal-line check tal-bidu fuq it-tip il-ġdid, 50 siegħa ta’ titjir jew 20 

settur għandhom jintlaħqu biss fuq ajruplan tal-klassifika tat-tip il-ġdid. 
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(5) OPS 1.970 għal kull tip imħaddem għajr jekk ikunu ġew permessi l-krediti mill-Awtorità skond 

is-sub-paragrafu (7) hawn taħt. 

 

(6) Il-perjodu fejn l-esperjenza tat-titjir hija meħtieġa fuq kull tip għandha tkun speċifikata fil-

Manwal tat-Tħaddim. 

 

(7) Meta jintużaw krediti sabiex jitnaqqas it-taħriġ u l-ikkontrollar u rekwiziti ta’ l-esperjenza 

riċenti bejn it-tipi ta’ ajruplan, l-operatur għandu juri lill-Awtorità liema suġġetti ma 

għandhomx bżonn jerġgħu ssiru ripetuti fuq kull tip jew varjant minħabba s-similaritajiet 

 

(i) L-OPS 1.965(b) jeħtieġ żewġ kontrolli tal-profiċjenza ta’ l-operatur kull sena. Meta 

jingħata krediti skond is-sub-paragrafu (7) hawn fuq għall- kontrolli tal-profiċjenza 

ta’ l-operatur sabiex jalterna bejn iż-żewġ tipi, kull kontroll tal-profiċjenza ta’ l-

operatur jagħti validità mill-ġdid lill-kontroll tal-profiċjenza ta’ l-operatur għat-tip l-

ieħor. Sakemm il-perjodu bejn il-kontrolli tal-profiċjenza tal-liċenzja ma jaqbiżx dak 

imniżżel fir-regolament applikabbli fil-qasam ta’ l-Ghoti ta' Liċenzja ta' l-Ekwipaġġ 

tat-Titjira għal kull tip, ir-rekwiżiti rilevanti dwar l-Għoti ta' Liċenzja ta’ l-Ekwipaġġ 

tat-Titjira jkunu sodisfatti. Minbarra t-taħriġ rikorrenti rilevanti u approvat għandu 

jkun speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim. 

 

(ii) L-OPS 1.965(ċ) jeħtieġ kontroll tal-linja wieħed kull sena. Meta jingħata kreditu 

skond is-sub-paragrafu (7) hawn fuq sabiex il-line checks jalternaw bejn tipi u 

varjanti, kull line check jagħti validità mill-ġdid lill-line check għat-tip jew il-varjant 

l-ieħor. 



 

 
13376/1/05 REV1   351 
ANNESS DG C III   MT 

(iii) It-taħriġ u ikkontrollar annwali fuq it-tagħmir ta’ emerġenza u ta' sigurtà għandu 

jkopri ir-rekwiżiti kollha għal kull tip. 

 

(8) OPS 1.965 għal kull tip jew varjant li jaħdem għajr jekk ġew permessi krediti mill-Awtorità 

skond is-sub-paragrafu (7) hawn fuq. 

 

(e) Meta membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jħaddem taħlitiet ta’ tipi jew varjanti ta’ l-ajruplan kif 

spjegat fir-Regoli għall-Għoti ta' Liċenzja ta’ l-Ekwipaġġ tat-Titjira (klassi - pilota wieħed – u 

tip-diversi piloti) operatur għandu juri illi l-proċeduri speċifiċi u/jew ir-restrizzjonijiet tal-ħidma 

huma approvati skond l-OPS 1.980(d). 
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SUBPARTI O 

MEMBRI TA’ L-EKWIPAĠĠ TAL-KABINA 

 

OPS 1.988 

Applikabilità 

 

Operatur għandu jiżgura li l-membri kollha ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jimxu skond ir-rekwiżiti ta’ din 

is-sub-parti u ma’ rekwiżiti oħra ta’ sigurtà applikabbli għall-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 

 

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, ‘membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina’ jfisser kull membru ta’ l-

ekwipaġġ, minbarra membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjir, li jaqdi, fl-interessi tas-sigurtà tal-passiġġiera, id-

doveri assenjati lilu/lilha mill-operatur jew mill-kmandant fil-kabina ta' ajruplan. 

 

OPS 1.989 

Identifikazzjoni 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-membri kollha ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jilbsu l-uniformi ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina ta’ l-operatur u jkunu identifikabbli b’mod ċar mill-passiġġiera bħala 

membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 

 

(b) Persunal ieħor, bħall-persunal mediku, persunal ta’ sigurtà, persunal responsabbli għat-tfal, 

skorti, persunal tekniku, intrattenituri, interpreti, li jagħmlu xogħolijiet fil-kabina, m’għandhomx 

jilbsu uniformi li tista’ tidentifikhom mill-passiġġiera bħala membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, 

sakemm dawn ma’ jimxux mar-rekwiżiti ta’ din is-subparti u ma kwalunkwe rekwiżit ieħor 

applikabbli ta’ dan ir-Regolament. 
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OPS 1.990 

Numru u komposizzjoni tal-Membri ta’ l-Ekwipaġġ tal-Kabina 

 

(a) Operatur m’għandux jopera ajruplan b’konfigurazzjoni ta’ numru massimu approvat ta’ postijiet 

għall-passiġġiera ta’ aktar minn 19, waqt li jkun qed iġorr passiġġier wieħed jew aktar, sakemm 

mill-anqas wieħed mill-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jiġi inkluż fl-ekwipaġġ sabiex jaqdi d-

dmirijiet tiegħu, speċifikati fil-Manwal tat-Tħaddim, fl-interessi tas-sigurtà tal-passiġġiera. 

 

(b) Waqt li jkun qed jimxi skond is- sub-paragrafu (a) hawn fuq, operatur għandu jiżgura li n-numru 

minimu ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina huwa akbar minn: 

 

(1) Membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina għal kull 50, jew parti minn 50, post għall-

passiġġiera installati fuq l-istess gverta ta’ l-ajruplan; jew 

 

(2) In-numru ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina li ħadu sehem b’mod attiv fil-kabina ta’ l-

ajruplan matul il-wirja rilevanti ta’ evakwazzjoni b’emerġenza, jew li kien hemm 

assunzjoni li dawn ħadu sehem fl-analiżi rilevanti, minbarra jekk, in-numru massimu ta’ 

postijiet għall-passiġġiera approvati huwa anqas minn numru evakwat matul il-wirja ta’ 

mill-anqas 50 post, in-numru ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jista’ jitnaqqas b’1 għal 

kull multiplu sħiħ ta’ 50 post li bih il-konfigurazzjoni ta’ numru massimu ta’ postijiet 

approvati għall-passiġġiera huwa anqas mill-kapaċità massima ċertifikata. 

 

(ċ) L-Awtorita tista’ taħt ċirkostanzi eċċezzjonali teħtieġ operatur sabiex jinkludi fl-ekwipaġġ 

membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina addizzjonali. 
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(d) Fil-kaz ta’ ċirkostanzi mhux mistennija, in-numru minimu meħtieġ ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina jista’ jitnaqqas sakemm: 

 

(1) In-numru ta’ passiġġiera tnaqqas skond il-proċeduri speċifikati fil-Manwal tat-Tħaddim; u 

 

(2) Jitressaq rapport lill-Awtorità wara li tintemm it-titjira. 

 

(e) Operatur għandu jiżgura li meta jkun qed iqabbad is-servizzi ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina li jaħdmu għal rashom u/jew jaħdmu fuq bażi freelance jew fuq bażi part-time, dan jimxi 

skond ir-rekwiżiti jew varjanti tas-sub-parti O. F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni 

partikolari lin-numru totali ta’ tipi ta’ inġenju ta’ l-ajru jew varjanti li fih jista’ jtir membru ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina għall-iskop ta’ trasportazzjoni kummerċjali bl-ajru, u dan m’għandux jaqbeż 

ir-rekwiżiti preskritti fl-OPS 1.1030, inkluż meta s-servizzi tiegħu jiġu meħtieġa minn operatur 

ieħor. 

 

OPS 1.995 

Rekwiżiti Minimi 

 

Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina: 

 

(a) għandu mill-anqas 18-il sena; 

 

(b) għadda eżami mediku jew kontroll li jsir b’mod regolari kif meħtieġ mill-Awtorità sabiex tiġi 

verifikata s-saħħa medika sabiex dan/din jaqdi/taqdi dmiru/ha. 
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(ċ) temm b’suċċess it-taħriġ tal-bidu skond l-OPS 1.1005 u għandu attestat ta’ taħriġ ta’ sigurtà. 

 

(d) spiċċa t-taħriġ ta' adattament u/jew ta' għad-differenzi li jkopru mill-anqas is-suġġetti elenkati fl-

OPS 1.1010. 

 

(e) għandu jagħmel taħriġ rikorrenti skond id-disposizzjonijiet ta’ l-OPS 1.1015. 

 

(f) huwa kompetenti biex jaqdi d-dmirijiet tiegħu skond il-proċeduri speċifikati fil-Manwal tat-

Tħaddim. 

 

OPS 1.1000 

Membri għolja ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

 

(a) Operatur għandu jaħtar membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina kull meta aktar minn membru 

wieħed ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jiġi assenjat. Għall-ħidmiet meta aktar minn membru ta’ l-

ekwipaġġ wieħed huwa assenjat, iżda biss membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina huwa 

meħtieġ, l-operatur għandu jaħtar membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina wieħed sabiex ikun 

responsabbli lejn il-kmandant 

 

(b) Il-membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina għandu jkollu r-responsabbiltà lejn il-kmandant għall-

kondotta u l-koordinazzjoni tal-proċedura(i) normali u ta’ emerġenza speċifikati fil-Manwal ta’ 

Operazzjonijiet. Matul it-turbulenza, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe struzzjonijiet mill-ekwipaġġ tat-

titjira, il-membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina għandu jkollu d-dritt li jwaqqaf x-xogħolijiet li 

ma għandhomx x’jaqsmu mas-sigurtà u jagħti parir lill-ekwipaġġ tat-titjira dwar il-livell tat-

turbulenza li jkunu qegħdin jesperjenzaw u l-bżonn tas-sinjali sabiex jaqflu ċ-ċintorini tas-sigurtà 

jinxtegħel. Wara dan għandu jkun hemm l-qfil mill-ekwipaġġ tal-kabina tal-passiġiera u żoni 

applikabbli oħra. 
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(ċ) Fejn meħtieġ mill-OPS 1.990 biex iġorr aktar minn membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, 

operatur m’għandux jaħtar persuna għall-post ta’ membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

sakemm dik il-persuna m’għandiex mill-anqas sena esperjenza ta’ xogħol ta’ membru operattiv 

ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u temm taħriġ xieraq li jkopri dan li ġej mill-anqas: 

 

(1) Għoti ta' informazzjoni qabel it-titjira: 

 

(i) ħidma bħala membru ta’ l-ekwipaġġ; 

 

(ii) allokazzjoni ta’ postijiet u responsabbilitajiet ta’ membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, 

 

(iii) konsiderazzjoni tat-titjira partikolari, inkluż it-tip ta’ ajruplan, it-tgħammir, żona u tip 

ta’ operazzjoni, u l-kategoriji ta’ passiġġiera b’attenzjoni partikolari għall-persuni 

b’diżabilità, tfal u każijiet fuq l- streċer, u 

 

(2) Kooperazzjoni fost il-membri ta’ l-ekwipaġġ: 

 

(i) dixxiplina, responsabbiltajiet u katina ta’ l-ordnijiet; 

 

(ii) importanza tal-koordinazzjoni u komunikazzjoni, 

 

(iii) inkapaċitazzjoni tal-pilota, u 
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(3) Reviżjoni tar-rekwiżiti u tal-ħtiġijiet legali ta’ l-operaturi: 

 

(i) għoti ta' informazzjoni fuq is-sigurtà tal-passiġġier, u karti tas-sigurtà, 

 

(ii) sigurtà fis-sezzjoni tal-kċina, 

 

(iii)ħażna tal-bagalji tal-kabina, 

 

(iv)tgħammir elettroniku, 

 

(v) proċeduri meta jkun qed jieħu l-fjuwil bil-passiġġiera abbord, 

 

(vi) turbolenza, 

 

(vii)dokumentazzjoni, u 

 

(4) Fatturi umani u Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Membri ta’ l-Ekwipaġġ, u 

 

(5) Rapporti dwar aċċidenti u inċidenti, u 

 

(6) Titjir u limitazzjonijiet fil-ħin tax-xogħol u rekwiżiti ta’ mistrieħ. 
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(d) Operatur għandu jistabbilixxi proċeduri biex jagħżel il-membru li jmiss ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

li huwa l-aktar kwalifikat biex jopera bħala membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina fil-każ li l-

membru għoli nominat ma’ jkunx f’posizzjoni li jaqdi dmiru. Dawn il-proċeduri għandhom ikunu 

aċċettabbli għall-Awtorità u jieħdu kont ta’ l-esperjenza operattiva tal-membru ta’ l-ekwipaġġ. 

 

(e) Taħriġ CRM: L-operatur għandu jiżgura illi l-elementi rilevanti kollha fl-Appendiċi 2 għall-OPS 

1.005/1.1010/1.1015 Tabella 1, Kolonna (a) huma integrati fit-taħriġ u koperti sal-livell meħtieġ 

minn Kolonna (f), Kors ta’ l-Ekwipaġġ tal-Kabina Għolja. 

 

OPS 1.1002 

Operazzjonijiet ta’ membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li kull membru ġdid ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina li m’għandux esperjenza ta' 

qabel komparabbli għandu jtemm dan li ġej qabel ma jopera bħala membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina: 

 

(1) Taħriġ minbarra dak meħtieġ mill-OPS 1.1005 u l-OPS 1.1010, li għandu jinkludi enfasi 

partikolari fuq dan li ġej biex jirrifletti operazzjonijiet ta’ membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ 

ta’ kabina: 

 

(i) Responsabbiltà lejn il-kmandant għall-kondotta tas-sigurtà tal-kabina u tal-proċeduri 

ta’ emerġenza speċifikati fil-Manwal tat-Tħaddim; 

 

(ii) Importanza tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni mal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira, ġestjoni ta’ passiġġiera indixxiplinati jew li joħolqu sfrattu; 

 



 

 
13376/1/05 REV1   359 
ANNESS DG C III   MT 

(iii) Reviżjoni tar-rekwiżiti ta’ l-operatur u tal-ħtiġiet legali; 

 

(iv) Dokumentazzjoni; 

 

(v) Rapporti dwar aċċidenti u inċidenti; 

 

(vi) Titjir u limitazzjonijiet fil-ħin tax-xogħol, u 

 

(2) Titjir ta’ familjarizzazzjoni ta’ mill-anqas 20 siegħa u fuq 15-il settur. It-titjiriet ta' 

familjarizzazzjoni għandhom jitwettqu taħt is-sorveljanza ta’ membru ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina esperjenzat b’mod adattat fuq it-tip ta’ ajruplan li għandu jitħaddem. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura, qabel ma membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jiġi assenjat biex jopera 

bħala membru wieħed ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, li dan il-membru ta’ l-ekwipaġġ huwa 

kompetenti biex jaqdi dmiru/ha skond il-proċeduri msemmija fil-Manwal tat-Tħaddim. Kemm 

huma adattati għall-ħidmiet ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina waħdu għandu jkun indirizzat fil-kriterji 

għall-għażla ta' l-ekwipaġġ tal-kabina, l-ingaġġar u l-istima tal-kompetenza. 

 

OPS 1.1005 

Taħriġ Inizzjali ta’ Sigurtà 

(Ara Appendiċi 1 għall-OPS 1.1005) 

(a) Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, qabel ma jibda t-taħriġ ta’ 

adattament, spiċċa b’suċċess taħriġ inizzjali ta’ sigurtà li jkopri mill-anqas is-suġġetti elenkati fl-

Appendiċi 1 għall-OPS 1.1005. 
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(b) Il-korsijiet ta’ taħriġ għandhom, fid-diskrezzjoni ta’ l-Awtorità, ikunu suġġetti għall-

approvazzjoni tagħha, għandhom jingħataw: 

 

jew 

 

(1) mill-operatur 

 

– direttament, jew 

 

– indirettament permezz ta’ organizzazzjoni ta’ taħriġ għan-nom ta’ l-operatur; 

jew 

 

(2) minn organizzazzjoni ta’ taħriġ approvata. 

 

(ċ) Il-programm u l-istruttura tal-korsijiet ta’ taħriġ inizzjali għandu jkun skond ir-rekwiżiti 

applikabbli u għandu jkun suġġett għall-approvazzjoni minn qabel ta’ l-Awtorità. 

 

(d) Fid-diskrezzjoni ta’ l-Awtorità, l-Awtorità, l-operatur jew l-organizzazzjoni ta’ taħriġ approvata li 

tipprovdi l-kors ta’ taħriġ, għandhom jagħtu attestazzjoni ta’ taħriġ ta’ sigurtà lill-membru ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina wara li dan/din temm/et it-taħriġ inizzjali ta’ sigurtà u b’suċċess għadda/iet 

il-kontroll msemmi fl-OPS 1.1025. 

 

(e) Fejn l-Awtorità tawtorizza operatur jew organizzazzjoni approvata ta’ taħriġ biex jikkonsenjaw l-

attestat ta’ taħriġ ta’ sigurtà lill-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, din l-attestazzjoni għandha 

tagħmel riferenza b’mod ċar lill-approvazzjoni ta’ l-Awtorità. 
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OPS 1.1010 

Taħriġ ta' Adattament u fid-Differenzi 

(Ara Appendiċi 1 ta' l-OPS 1.1010) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jkun temm taħriġ ta' adattament 

u fid-differenzi xierqa, skond ir-regoli applikabbli u s-suġġetti elenkati fl-Appendiċi 1 ta' l-OPS 

1.1010. Il-kors ta’ taħriġ għandu jkun speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddim. Il-programm u l-

istruttura tal-kors ta’ taħriġ għandu jkun suġġett għall-approvazzjoni minn quddiem ta’ l-

Awtorità. 

 

(1) Taħriġ ta’ Adattament: Kors ta’ Adattament għandu jintemm qabel ma: 

 

(i) Jiġi assenjat mill-operatur biex jopera bħala membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina; jew 

 

(ii) Jiġi assenjat biex jopera tip ta’ ajruplan ieħor; u 

 

(2) Taħriġ fid-differenzi: Taħriġ fid-differenzi għandu jintemm qabel l-operazzjoni: 

 

(i) Fuq varjant ta’ tip ta’ ajruplan operat preżentement; jew 

 

(ii) b’tgħammir differenti ta’ sigurtà, lok tat-tgħammir ta’ sigurtà, jew proċeduri normali 

jew ta’ emerġenza ta’ sigurtà fuq tipi jew varjanti ta' ajruplani operati fil-preżent. 
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(b) Operatur għandu jiddetermina l-kontenut tat-taħriġ ta’ adattament u fid-differenzi waqt li jieħu 

kont tat-taħriġ preċedenti tal-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina kif reġistrat fir-registru ta’ taħriġ 

tal-membru ta’ ekwipaġġ tal-kabina kif meħtieġ mill-OPS 1.1035. 

 

(ċ) Mingħajr preġudizzju għall-OPS 1.995 (c), elementi relati kemm tat-taħriġ inizjali kif ukoll (EU 

OPS 1.1005) tat-taħriġ ta’ adattament u fid-differenzi (OPS 1.1010) jistgħu jitqegħdu flimkien. 

 

(d) Operatur għandu jiżgura li: 

 

(1) It-taħriġ ta’ adattament jitmexxa b’mod strutturat u realistiku, skond l-Appendiċi 1 ta’ l-

OPS 1.1010; 

 

(2) Taħriġ fid-differenzi għandu jitmexxa b’mod strutturat; u 

 

(3) Taħriġ adattament, u jekk hemm bżonn taħriġ fid-differenzi, jinkludi l-użu tat-tgħammir ta’ 

sigurtà kollu u tal-proċeduri normali u ta’ emerġenza applikabbli għat-tip jew għall-varjanti 

ta’ ajruplan u jinvolvi t-taħriġ u prattika fuq jew mezz ta’ taħriġ rappreżentattiv jew fuq l-

ajruplan effettiv. 

 

(e) Operatur għandu jiżgura, illi kull membru ta' l-ekwipaġġ tal-kabina qabel ma jkun assenjat l-

ewwel darba għax-xogħolijiet, ilesti t-Taħriġ CRM ta’ l-operatur u CRM speċifiku għat-Tip ta’ l-

ajruplan, skond l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.1010 (j). L-ekwipaġġ tal-kabina li diġa jaħdmu bħala 

membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina ma' operatur, u li ma jkunux lestew minn qabel it-taħriġ CRM 

ta’ l-operatur, għandhom ilestu dan it-taħriġ sal-mument tat-taħriġ u kontrollar rikorrenti meħtieġ 

li jkun imiss skond l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.1010 (j) inkluż CRM Speċifiku għat-tip ta’ l-

ajruplan, kif rilevanti. 
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OPS 1.1012 

Familjarizzazjoni 

 

Operatur għandu jiżgura li, wara li jitlesta t-taħriġ ta’ adattament, kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina jlesti l-familjarizzazjoni qabel ma jopera bħala wieħed minn numru minimu tal-membri ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina meħtieġ mill-OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Taħriġ rikorrenti 

(Ara l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.1015) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jagħmel taħriġ rikorrenti, li 

jkopri l-azzjonijiet assenjati lil kull membru ta’ l- ekwipaġġ fi proċeduri normali u ta’ emerġenza 

u eżerċizzji rilevanti għat tip(i) u/jew varjant(i) ta’ l-ajruplan li fuqu joperaw skond l-anness 1 ta’ 

l-OPS 1.1015. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li l-programm ta’ taħriġ rikorrenti approvat mill-Awtorità jinkludi t-

tagħlim teoretiku u prattiku, flimkien ma’ l-prattika individwali, kif imsemmi fl-Anness 1 ta' l-

OPS 1.1015. 

 

(ċ) L-perjodu ta’ validità tat-taħriġ rikorrenti u tal-kontroll assoċjat meħtieġa mill-OPS 1.1025 hu ta’ 

tnax il-xahar tal-kalendarju barra mill-bqija tax-xhar ta' ħruġ Jekk jinħareġ sa l-aħħar 3 xhur tal-

validita’ tal-kontroll preċedenti, il-perjodu ta’ validità għandu jestendi mid-data tal-ħruġ sa 12 il-

xhar tal-kalendarju mid-data ta’ dak il-kontroll preċedenti. 
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OPS 1.1020 

Taħriġ ta’ Aġġornament 

(Ara l-Appendiċi 1 ta' l-għal OPS 1.1020) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina li kien assenti mid-dmirijiet ta’ 

titjir kollhagħal aktar minn 6 xhur u li għadu  fil-perjodu tal-kontroll preċedenti meħtieġ mill- 

OPS 1.1025(b)(3) u jtemm taħriġ ta' aġġornament speċifikat fil-Manwal tat-Tħaddimkif preskritt 

fl-Appendiċi 1 ta’ OPS 1.1020. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li meta membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina ma kienx assenti mid-dmirijiet 

ta’ titjir kollha, iżda li waqt is-6 xhur preċedenti, ma wettaqx dmirijiet fuq tip ta’ ajruplan bħala 

membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina meħtieġ mill-OPS 1.990 (b), qabel ma jwettaq d-dmirijiet fuq 

dak it-tip, il-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina għandujew: 

 

(1) Jispiċċa taħriġ ta’ aġġornament fuq it-tip; jew 

 

(2) Jopera żewġ setturi ta’ familjarizzazzjoni mill-ġdid waqt ħidmiet kummerċjali fuq it-tip. 
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OPS 1.1025 

Kontrolli 

 

(a) Fid-diskrezzjoni ta’ l-Awtorità, l-Awtorità, l-operatur jew l-organizzazjoni ta’ taħriġ awtorizzata 

li qed tipprovdi l-kors ta’ taħriġ għandha tiżgura li waqt jew wara jkun intemm it-taħriġ meħtieġ 

mill-OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 u 1.1020, kull membru ta' l-ekwipaġġ tal-kabina jgħaddi minn 

kontroll li jkopri it-taħriġ mogħti biex jivverifika il-kapaċità biex jwettaq dmirijiet ta sigurtà 

normali u ta’ emerġenza. 

 

Fid-diskrezzjoni ta’ l-Awtorità, l-Awtorità, l-operatur jew l-organizzazjoni ta’ taħriġ awtorizzata 

li qed tipprovdi l-kors ta’ taħriġ għandha tiżgura li l-persunal li qed iwettaq dawn il-kontrolli 

huwa kkwalifikat b'mod xieraq. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jissottometti ruħu għall-

kontrolli kif ġej: 

 

(1) Taħriġ ta' sigurtà inizjali. L-affarijiet elenkati fl-Appendiċi 1 ta' l-OPS 1.1005; 

 

(2) Taħriġ ta' Adattament u fid-Differenzi. L-affarijiet elenkati fl-Appendiċi 1 ta' l-OPS 1.1010; 

 

(3) Taħriġ rikorrenti. L-affarijiet elenkati fl-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.1015 kif xieraq; u 

 

(4) Taħriġ ta’ Aġġornament. L-affarijiet elenkati fl-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.020. 
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OPS 1.1030 

Operazzjoni fuq iktar min tip jew varjant wieħed 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina ma joperax fuq aktar min tliet 

tipi ta’ ajruplan minbarra li meta bil-kunsens ta’ l-Awtorità, il-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

jista’ jopera fuq erba’ tipi ta’ ajruplan, sakemm għal ta’ l-inqas tnejn mit-tipi: 

 

(1) Proċeduri normali u ta’ emerġenza speċifiċi mhux tat-tip huma identiċi; u 

 

(2) Tagħmir ta' sigurtà u proċeduri normali u ta’ emerġenza speċifiċi tat-tip huma simili 

 

(b) Għas-skopijiet tas-sub-paragrafu (a) hawn fuq, varjanti ta’ tip ta’ ajruplan jitqiesu bħala tipi 

differenti jekk mhux simili fl-aspetti kollha li ġejjin: 

 

(1) Operazzjoni ta’ ħruġ ta’ emerġenza; 

 

(2) Il-post u t-tip ta’ tagħmir ta’ sigurtà portabbli; u 

 

(3) Proċeduri ta’ emerġenza speċifiċi tat-tip. 
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OPS 1.1035 

Reġistrazzjoni tat-Taħriġ 

 

Operatur għandu: 

 

(1) Jżomm informazzjoni tat-taħriġ u l-kontrolli kollha meħtieġa mill-OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 

1.1020 u 1.1025; u 

 

(2) Jżomm kopja ta' attestazzjoni tat-taħriġ ta' sigurtà; u 

 

(3) Jżomm ir-registri dwar it-taħriġ u r-reġistri ta' l-eżaminazzjonijiet jew il-valutazzjonijiet mediċi 

aġġornati, li juru fil-każ tar-reġistri dwar it-taħriġ id-data u l-kontenut tat-taħriġ ta' adattament, 

fid-differenzi u t-taħriġ rikorrenti riċevut; u 

 

(4) Jsiru reġistri fuq it-taħriġ u l-kontroll inizjali, ta’ adattament u rikorrenti disponibbli, fuq talba, 

lill-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina kkonċernat. 
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Appendiċi 1 ta' l-OPS 1.1005 

Taħriġ ta’ Sigurta Inizjali 

 

Bħala minimu s-suġġetti li jridu jiġu koperti mill-kors inizjali ta’ taħriġ fuq is-sigurtà msemmija fl-OPS 

1.1005 huma: 

 

(a) Taħriġ fuq in-nar u d-duħħan: 

 

1. enfasi fuq ir-responsabbiltà tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina biex jittrattaw mill-ewwel 

ma’ emerġenzi li jinvolvu nar u duħħan u, b’mod partikolari, enfasi fuq l-importanza li jiġu 

identifikati, l-għajn prinċipali ta’ fejn inħoloq in-nar; 

 

2. l-importanza li jiġi nfurmat l-ekwipaġġ tat-titjira minnufih, kif ukoll l-azzjonijiet speċifiċi 

neċċesarji għal koordinazzjoni u assistenza, meta’ jistab nar jew duħħan; 

 

3. il-bżonn ta’ kontrolli ta’ spiss ta’ żoni li fiħom riskju li jkun hemm nar, li jinkludu toilets, u 

ta' l-apparat li jiskopri d-duħħan; 

 

4. il-klassifikazzjoni tan-nirien u t-tip xieraq ta’ aġenti wżati għat-tifi tan-nar u l-proċeduri 

għal sitwazzjonijiet partikolari ta’ nar, il-metodi ta’ kif jintużaw l-aġenti għat-tifi tan-nar, il-

konsegwenzi ta’ l-applikazzjoni ħażina, u l-użu f’postijiet magħluqa; u 

 

5. il-proċeduri ġenerali tas-servizzi ta’ emerġenza bbażati fl-art fl-ajrudromi 
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(b) Taħriġ fuq is-soppravvivenza fl-ilma. 

 

Il-mod kif għandu jintlibes kif ukoll l-użu tat-tagħmir personali biex wieħed iżomm fil-wiċċ ta' l-ilma. 

Qabel ma jopera għall-ewwel darba fuq ajruplan mgħammra biċ-ċattra ta’ salvataġġ jew tagħmir ieħor 

simili, irid jingħata taħriġ fuq l-użu ta’ dan it-tagħmir, kif ukoll prattika effettiva fl-ilma. 

 

(ċ) Taħriġ ta’sopravvivenza. 

 

Taħriġ ta’ sopravvivenza għandu jkun skond iż-żoni ta’ l-operazzjoni (e.ż. polari, deżert, ġungla jew 

baħar). 

 

(d) Aspetti mediċi u ta’ l-ewwel għajnuna: 

 

1. istruzzjonijiet fuq il-kitts ta’ l-ewwel għajnuna u l-użu ta' dawn; 

 

2. l-ewwel għajnuna assoċjata ma’ taħriġ ta’ sopravvivenza u iġene xierqa; u 

 

3. l-effetti psikoloġiċi tat-titjir b’enfasi partikolari fuq l-ipoxja. 

 

(e) L-immaniġġar tal-passiġġiera: 

 

1. parir fuq kif wieħed jagħraf u jimmaniġġa l-passiġġiera li huma jew ġew intossikati bl-alkoħol 

jew huma taħt l-influwenza ta' drogi jew li huma agressivi; 
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2. metodi użati biex jimmotivaw il-passiġġiera u l-kontroll tal-folla neċessarja biex iħaffu l-

evakwazzjoni ta’ l-ajruplan; 

 

3. regolamenti li jkopru l-ħażna tal-bagalji tal-kabini mingħajr periklu (jinkludi oġġetti għas-

servizz tal-kabina) u r-riskju ta' dan li jsir perikoluż għall-okkupanti tal-kabina jew tagħlaq 

jew tagħmel ħsara lit-tagħmir ta’ emerġenza jew il-ħruġ ta’ l-ajruplan; 

 

4. l-importanza ta’ l-allokazzjoni tajba tas-siġġijiet b’riferenza għall-massa u l-bilanċ ta’ l-

ajruplan. Għandu jingħata enfasi partikolari lis-siġġijiet ta’ passiġġiera b’diżabilità, u l-

bżonn li jitpoġġew passiġġiera mingħajr diżabilità ħdejn ħruġ mhux taħt superviżjoni; 

 

5. dmirijiet li jridu jitwettqu fil-każ li tinstab turbolenza, jinkludu protezzjoni u sigurtà tal-

kabina; 

6. prekawzjonijiet li jridu jittieħdu meta annimali qed jinġarru fil-kabina; 

 

7. taħriġ rigward merkanzija perikoluża, inklużi disposizzjonijiet taħt is-Subparti R; 

 

8. proċeduri ta’ sigurtà, inklużi d-disposizzjonijiet  taħt is-Subparti S. 

 

(f) Komunikazzjoni. 

 

Waqt it-taħriġ, għandu jingħata enfasi fuq l-importanza ta’ komunikazzjoni effettiva bejn il-

membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u l-ekwipaġġ tat-titjira inkluza t-teknika, il-lingwaġġ u t-

terminoloġija komuni. 
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(g) Dixxiplina u responsabbiltajiet 

 

1. l-importanza li l-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jaqdu dmirijiethom skond il-Manwal tat-

Tħaddim; 

 

2. kompetenza kontinwa u kondizzjoni tajba sabiex jopera bħala membru ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina b’attenzjoni partikolari għal limitu ta’ żmien ta’ xogħol u r-rekwiżiti ta’ mistrieħ; 

 

3. għarfien tar-regolamenti ta’ l-avjazzjoni marbuta mal-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u 

mar-rwol ta' l-Awtorità Ċivili ta’ l-Avjazzjoni; 

 

4. għarfien ġenerali tat-terminoloġija rilevanti ta’ l-avjazzjoni, it-teorija tat-titjir, id-

distribuzzjoni tal-passiġġiera, il-metejoroloġija, u ż-żoni ta’ l-operat; 

 

5. l-għoti ta' informazzjoni tal-membri ta’ l-ekwipaġġ qabel it-titjira u l-għoti ta’ l-

informazzjoni tas-sigurtà neċessarja fir-rigward tad-dmirijiet speċifiċi tagħhom; 

 

6. l-importanza li jiżguraw li d-dokumenti u l-manwali rilevanti  jinżammu aġġornati b’emendi 

ipprovduti mill-operatur; 

 

7. l-importanza biex jiġi identifikat il-waqt meta l-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina għandhom l-

awtorità u r-responsabbiltà biex jibdew evakwazzjoni u proċeduri oħra ta’ emerġenza; u 

 

8. l-importanza ta’ dmirijiet u resposabbiltajiet ta' sigurtà u l-bżonn li jirrispodu minnufih u 

effettivament f'sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. 
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(h) Ġestjoni tar-riżorsi tal-membri ta’ l-ekwipaġġ. 

 

(1) Kors CRM ta' Introduzzjoni 

 

(i) membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina għandu jlesti Kors CRM ta' Introduzzjoni qabel ma 

jkun assenjat għall-ewwel darba sabiex jaħdem bħala membru ta’ l-ekwipaġġ tal-

kabina. L-ekwipaġġ tal-kabina li diġa jaħdmu bħala membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

fi trasport kummerċjali bl-ajru u li ma jkunux qabel lestew kors ta' Introduzzjoni, 

għandhom ilestu kors CRM ta' Introduzzjoni sal-ħin tat-taħriġ u/jew kontroll 

rikorrenti li jmiss meħtieġ. 

 

(ii) L-elementi ta' taħriġ fl-Appendiċi 2 ta’ l-OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 Tabella 1, 

Kolonna (a)għandhom ikunu koperti sal-livell meħtieġ fil-Kolonna (b), Kors CRM ta' 

Introduzzjoni 

 

(iii) Il-Kors CRM ta' Introduzzjoni għandu jitmexxa minn ta’ l-inqas Istruttur wieħed 

CRM ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

 

Appendiċi 1 ta' l-OPS 1.1010 

Taħriġ ta’ Adattament u fid-Differenzi 

 

(a) Ġenerali: 

 

Operatur għandu jiżgura li: 

 

1. taħriġ ta’ adattament u fid-differenzi huma mmexxija minn persunal kwalifikat b'mod xieraq; u  
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2. waqt it-taħriġ ta’ adattament u fid-differenzi, it-taħriġ jiġi mogħti fuq il-post, it-tneħħija u l-użu 

tat-tagħmir l-apparat kollu ta' sigurtà u ta' sopravvivenza li jinġarr fuq l-ajruplan, kif ukoll il-

proċeduri kollha kemm normali kif ukoll ta’ emerġenza marbuta mat-tip, varjanti u 

konfigurazzjoni ta' l-ajruplan li jrid jiġi operat. 

 

(b) Taħriġ fuq in-nar u d-duħħan: 

 

Operatur għandu jiżgura li: 

 

1. Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jingħata taħriġ realistiku u prattiku fl-użu tat-tagħmir 

kollu għat-tifi tan-nar inkluż l-ilbies protettiv simili għal dak li jinġarr fuq l-ajruplan. Dan it-

taħriġ irid jinkludi: 

 

(i) it-tifi ta’ nar karatteristiku ta’ ġewwa ta’ ajruplan ħlief, li fil-każ ta’ "Halon 

extinguishers”, tista’ tintuża kimika alternattiva li titfi n-nar; u 

 

(ii) l-ilbies u l-użu ta’ tagħmir protettiv tan-nifs ġo ambjent simulat magħluq, u mimli 

duħħan.  

 

(ċ) Operazzjonijiet tal-bibien u ta’ ħruġ: 

 

Operatur għandu jiżgura li: 

 

1. Kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jopera u jiftaħ effettivament il-ħruġ normali u dawk 

ta’ emerġenza għall-evakwazzjoni tal-passiġġiera ġo ajruplan jew f'apparat ta’ taħriġ 

rappresentativ; u 

 



 

 
13376/1/05 REV1   374 
ANNESS DG C III   MT 

2. jintwerew l-operazzjonijiet ta’ kull ħruġ ieħor, bħat-twieqi tal-gverta ta' l-ajruplan. 

 

(d) Taħriġ ta’ evakwazzjoni permezz taż-żurżieqa: 

 

Operatur għandu jiżgura li: 

 

1. Kull wieħed mill-membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jinżel żurżieqa ta’ evakwazzjoni minn 

għoli simili għal dak tal-ħoġor tal-gverta prinċipali ta’ l-ajruplan; 

 

2. iż-żurżieqa titpoġġa ma’ ajruplan jew ma' apparat ta' taħriġ simili; u 

 

3. inżul ieħor isir meta l-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jikkwalifika fuq tip ta’ ajruplan li 

fih l-għoli tal-ħoġor tal-ftuħ tal-ħruġ tal-gverta prinċipali hi differenti b’mod sinifikanti 

minn kull tip ta’ ajruplan differenti li jkun ġie operat qabel. 

 

(e) Proċeduri ta’ evakwazzjoni u sitwazzjonijiet ta’ emerġenza oħra: 

 

Operatur għandu jiżgura li: 

 

1. taħriġ ta’ evakwazzjoni f’emerġenza jinkludi l-għarfien ta’ evakwazzjonijiet ta’ emerġenza 

ppjanati jew mhux ippjanati fuq l-art jew fl-ilma. Dan it-taħriġ irid jinkludi l-għarfien ta’ 

meta l-ħruġ ma jkunx jista’ jintuża jew meta t-tagħmir ta’ l-evakwazzjoni ma jkunx jistà 

jintuża; u 
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2. kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jiġi mħarreġ biex jiġġestixxi ma dan li ġej: 

 

(i) f’nar waqt titjira, b’enfasi partikolari fuq l-identifikazzjoni ta’ l-oriġini effettiv tan-

nar; 

 

(ii) turbolenza gravi ta’ l-ajru; 

 

(iii) dekompressjoni f’daqqa, inkluż l-ilbies tat-tagħmir portabbli ta’ l-ossiġinu min kull 

membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina; u 

 

(iv) emerġenzi oħra waqt titjira. 

 

(f) Kontroll ta' folla. 

 

Operatur għandu jiżgura li jingħata taħriġ fuq aspetti prattiċi tal-kontroll ta' folla f’sitwazzjonijiet 

varji ta’ emerġenza, kif applikabbli għat-tip ta’ ajruplan. 

 

(g) Inkapaċità tal-pilota. 

 

Operatur għandu jiżgura li, sakemm l-ekwipaġġ tat-titjir minimu hu aktar minn tnejn, kull 

membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina hu mħarreġ fil-proċedura għall-inkapaċità ta' membru ta’ l-

ekwipaġġ tat-titjira u għandu jħaddem il-mekkaniżmi tas-sit u l-qfil. It-taħriġ fl-użu tas-sistema 

ta’ l-ossiġnu tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u l-użu tal-lista ta' kontroll tal-membri ta' l-

ekwipaġġ tat-titjira, fejn meħtieġa mill-SOP ta' l-operatur, għandhom jitwettqu b’dimostrazzjoni 

prattika 
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(h) Tagħmir ta' sigurtà. 

 

Operatur għandu jiżgura li kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jingħata taħriġ realistiku fuq, u 

wirja tal-post u l-użu ta’ tagħmir ta’ sigurtà inklużi li ġejjin: 

 

1. żurżieqi, u fejn ma jinġarru żurżieqi li ma jsostnux ruħhom, l-użu ta’ kwalunkwe ħbula 

assoċjati; 

 

2. ċattri ta’ salvataġġ u ċattri ta’ salvataġġ żurżieqa, inkluż it-tagħmir marbut ma’, u/jew li 

jinġarr fiċ-ċattra; 

 

3. ġakketti ta’ salvataġġ, ġakketti ta’ salvataġġ tat-tfal żgħar u bennieni li joqogħdu f’wiċċ l-

ilma; 

 

4. sistemi ta’ ossiġinu li jinħarġu barra; 

 

5. ossiġinu ta’ l-ewwel għajnuna; 

 

6. bombli għat-tifi tan-nar; 

 

7. mannara tan-nar jew stanga tal-ftuħ; 

 

8. dwal ta’ emerġenza nklużi torċi; 

 

9. tagħmir ta’ komunikazzjoni inklużi megafoni; 

 

10. pakki ta’ sopravvivenza inkluż il-kontenut tagħhom; 
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11. murtali (apparat effettiv jew simili); 

 

12. kitts ta’ l-ewwel għajnuna, il-kontenut tagħhom, u tagħmir mediku ta’ emerġenza; u 

 

13. tagħmir jew sistemi oħra ta’ sigurtà tal-kabina, fejn applikabbli. 

 

(i) Wirjiet li jinfurmaw lill-passiġġiera fuq is-sigurtà. 

 

Operatur għandu jiżgura li t-taħriġ jingħata bi preparazzjoni tal-passiġġiera għal sitwazzjonijiet 

normali u ta’ emerġenza skond l-OPS 1.285. 

 

(j) Il-Ġestjoni tar-Riżorsi ta’ l-Ekwipaġġ. Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Kull membru ta' l-ekwipaġġ tal-kabina jtemm Taħriġ CRM ta' l-Operatur li jkopri l-

elementi tat-Taħriġ fl-Appendiċi 2 ta' l-OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Tabella 1, fil-Kolonna 

(a) sal-livell meħtieġ fil-Kolonna (ċ) qabel ma jibda CRM speċifiku tat-tip ta’ l-ajruplan 

u/jew taħriġ CRM rikorrenti. 

 

(2) Meta l-membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina jieħu kors ta' adattament fuq tip ta' ajruplan ieħor, 

l-elementi ta' taħriġ fl-Appendiċi 2 ta’ l-OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Tabella 1. Kolonna (a) 

għandhom ikunu koperti sal-livell meħtieġ fil-Kolonna (d), CRM speċifiku tat-tip ta' l-

ajruplan  

 

(3) It-taħriġ CRM ta’ l-Operatur u CRM Speċifiku tat-Tip ta’ l-ajruplan għandu jitmexxa minn 

ta’ l-inqas istruttur tas-CRM ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina wieħed. 
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Anness 1 għal OPS 1.1015 

Taħriġ rikorrenti 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li taħriġ rikorrenti jsir min persuni bi kwalifiki xierqa. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li kull 12-il xahar tal-kalendarju ta’ taħriġ prattiku jinkludi li ġej: 

 

1. Proċeduri ta’ emerġenza inkluża l-inkapaċità tal-pilota; 

 

2. Proċeduri ta’ evakwazzjoni inkluż it-tekniki għall-kontroll tal-folla; 

 

3. Taħriġ fiżiku minn kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina biex jinfetħu il-ħruġ normali u 

dawk ta’ emerġenza għall-evakwazzjoni tal-passiġġiera; 

 

4. Il-post u l-immaniġġar tat-tagħmir ta’ emerġenza, inklużi sistemi ta’ ossiġinu, u l-ilbies 

minn kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina ta’ gkieket ta’ salvataġġ, ossiġinu portabbli u 

tagħmir protettiv għaat-teħid tan-nifs (PBE); 

 

5. L-ewwel għajnuna u l-kontenut tal-kitt ta’ l-ewwel għajnuna; 

 

6. Stivar ta’ oġġetti fil-kabina; 

 

7. Proċeduri ta' sigurtà 

 

8. Reviżjoni ta’ inċidenti u aċċidenti 
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9. Ġestjoni tar-riżorsi ta’ l-ekwipaġġ. Operatur għandu jiżgura li t-taħriġ CRM jissodisfa dan 

li ġej: 

 

(i) L-elementi tat-taħriġ fl-Appendiċi 2 ta’ l-OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 Tabella 1, 

Kolonna (a) għandha tkun koperta fi ċiklu ta’tliet snin sal-livell meħtieġ mill-Kolonna 

(e), Taħriġ tas-CRM rikorrenti annwali. 

 

(ii) It-tifsira u l-implimentazzjoni ta’ dan is-sillabu għandu jkun immexxi mill-istruttur 

tas-CRM ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 

 

(iii) Meta taħriġ tas-CRM jingħata minn moduli distinti (stand-alone), għandhom 

jingħataw minn ta’ l-inqas istruttur CRM ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina wieħed. 

 

(c) Operatur għandu jiżgura illi, f’intervalli li ma jaqbżux it-3 snin, it-taħriġ rikorrenti jinkludi ukoll; 

 

1. l-operazzjoni u l-ftuħ effettiv ta’ kull ħruġ normali u dawk ta’ emerġenża għall-

evakwazzjoni tal-passiġġiera li qegħdin ġo inġenju ta’ l-ajru jew apparat ta’ taħriġ li 

jirrapreżentah; 

 

2. wirja ta’ l-operazzjoni ta’ kull ħruġ ieħor; 

 

3. taħriġ realistiku u prattiku fl-użu ta’ tagħmir għat-tifi tan-nar, inkluż ħwejjeg protettiv, li 

jirrapreżenta dak li jinġarr fuq l-inġenju ta’ l-ajru. 
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Dan it-taħriġ irid jikludi: 

 

(i) tifi ta’ nar karatteristiku ta’ nar fl-intern ta’ ajruplan ħlief li, fil-każ tal-“Halon 

extinguishers”, jista’ jintuża aġent alternattiv li jitfi n-nar; u 

 

(ii) l-ilbies u l-użu ta’ tagħmir protettiv għan-nifs min kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

f’ambjent simulat magħluq u mimli duħħan. 

 

4. l-użu ta’ murtali (apparat jew effettiv rappresentattiv); u 

 

5. wirja ta’ l-użu taċ-ċattri ta’ salvataġġ, jew ċattri ta’ salvataġġ zurzieqa, fejn impoġġija. 

 

6 Operatur għandu jiżgura illi, għajr jekk l-ekwipaġġ tat-titjira minimu huwa aktar minn 

tnejn, kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina huwa mħarreġ fil-proċedura għall-inkapaċità 

tal-membru ta' l-ekwipaġġ tat-titjira u għandu jħaddem is-sit u l-mekkaniżmu tal-qfil. It-

taħriġ fl-użu tas-sistema ta’ l-ossiġnu tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u l-użu taċ-check 

lists tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, meta meħtieġa mill-SOP ta’ l-operatur, għandhom 

isiru permezz ta’ wirja prattika. 

 

(d) Operatur għandu jiżgura li r-rekwiżiti xierqa ta’ l-Anness III, OPS 1 huma nklużi fit-taħriġ tal-

membri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 
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Appendiċita' l OPS 1.1020 

Taħriġ ta’ aġġornament 

 

Operatur għandu jiżgura li t-taħriġ ta’ aġġornament jitmexxa minn persuni bi kwalifiki adatti u, għal 

kull membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina, jikludi mill-inqas dan li ġej: 

 

(1) Proċeduri ta’ emerġenza inkluża l-inkapaċità tal-pilota; 

 

(2) Proċeduri ta’ evakwazzjoni inkluż tekniki għall-kontroll tal-folla; 

 

(3) L-operazzjoni u l-ftuħ effettiv ta' kull ħruġ normali u dawk ta’ emerġenza għall-evakwazzjoni tal-

passiġġiera ġo ajruplan jew apparat ta' taħriġ li jirrappreżentah; 

 

(4) Wirja ta’ l-operazzjoni ta' kull ħruġ ieħor  inkluż twieqi tal-gverta ta' l-ajruplan; 

 

(5) Il-post u l-immaniġġar tat-tagħmir ta’ emerġenza, inklużi sistemi ta’ ossiġinu, u l-ilbies tal-

ġkieket ta’ salvataġġ, ossiġinu portabbli u tagħmir protettiv għat-tehid tan-nifs. 
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Appendiċi 2 sa’ OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Taħriġ 

1. Is-sillabi tat-taħriġ CRM, flimkien mal-metodoloġija u t-terminoloġija CRM, għandhom ikunu 

nklużi fil-Manwal tat-Tħaddim. 

 

2. Tabella 1 turi liema elementi tas- CRM għandhom jkunu inklużi f’kull tip ta' taħriġ. 

 

Tabella 1 Taħriġ CRM:  

 
Elementi tat-Taħriġ 
 
 
(a) 

 
Kors tas-
CRM 
introduttiv 
(b) 

 
Taħriġ tas-
CRM ta’ l-
Operatur 
 
(c) 

CRM 
Speċifiku 
għat- 
Tip ta’ 
ajruplan 
 (d) 

 
Taħriġ CRM 
Rikorrenti 
Annwali 
(e) 

 
Kors ta' l-
Ekwipaġġ Għoli 
tal-Kabina 
(f)  

Prinċipji Ġenerali 
Fatturi umani fl-
avjazzjoni 
Struzzjonijiet Ġenerali 
dwar il-prinċipji u l-
oġġettiv CRM 

Fil-fond 
 

Mhux 
meħtieġ 
 

Mhux 
meħtieġ 
Mhux 
meħtieġ  

Ħarsa 
Ġenerali  

 

Eżekuzzjoni u tas-
limitazzjonijiet umani      

Mill-perspettiva tal-Membru individwali ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 
Għarfien tal-Personalità, 
żball u affidibilità 
umana, attitudni u 
mġieba, stima personali 

     

Stress u l-immaniġjar ta' 
l-istress      

Għejja u viġilanza Fil-fond 
Mhux 
meħtieġ  
 

Mhux 
meħtieġ  

Ħarsa 
Ġenerali  

(ċiklu ta' 3 
snin) 

Mhux meħtieġ  
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Kapaċità li wieħed jesprimi xi jrid 
Għarfien tas-
sitwazzjoni, akkwist u 
ipproċessar ta' l-
informazzjoni  
 

     

Mill-perspettiva ta’ l-ekwipaġġ ta’ l-ajruplan kollu
Prevenzjoni u sejbien 
ta’ l-iżball 
 

     

Għarfien tas-
sitwazzjoni maqsuma, 
akkwist  
u ipproċessar ta’ l-
informazzjoni 
 

   
Ħarsa 
Ġenerali 
 

 

Immaniġġjar tat-
tagħbija tax-xogħol    (ċiklu ta’ 3 

snin)  

Komunikjazzjoni u 
koordinazzjoni effettiva 
bejn il-membri ta’ l-
ekwipaġġ kollha inkluż 
l-ekwipaġġ tat-titjira kif 
ukoll il-Membri ta’ l-
ekwipaġġ tal-kabina 
mingħajr esperjenza, 
differenzi kulturali 
 

Mhux 
meħtieġ 
 

Fil-fond 
Rilevanti 
għat-tip(i) 
 

 

Rinfurzar 
(rilevanti għax-
xogħolijiet ta’ l-
ekwipaġġ għoli 
tal-kabina) 
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Tmexxija, 
kooperazzjoni, 
sinerġija, teħid tad-
deċiżjonijiet, delegar 
 

     

Elementi tat-Taħriġ 
(a) 

Kors tas-
CRM 
introduttiv 
(b) 

 
Taħriġ tas-
CRM ta’ l-
Operatur 
(c) 

CRM 
Speċifiku 
għat- 
Tip ta’ 
ajruplan 
 
(d) 

Taħriġ CRM 
Rikorrenti 
Annwali 
(e) 

Kors ta' l-
Ekwipaġġ Għoli 
tal-Kabina 
(f)  

Responsabbiltajiet 
individwali u tat-tim, 
Teħid tad-deċiżjonijiet, 
u azzjonijiet 
 

     

Identifikiazzjoni u 
immaniġjar tal-fatturi 
umani tal-passiġiera: 
kontroll tal-folla, stress 
tal-passiġiera, 
immaniġjar tal-kunflitt 
fatturi mediċin 
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Partikolaritajiet relatati 
mat-tipi ta’ l-ajruplan 
(qafas dojoq/wesgħin, 
gverta waħda/ diversi), 
komposizzjoni tal--
ekwipaġġ tat-titjira u 
ekwipaġġ tal-kabina u 
numru tal-passiġiera 
 

 

 
Mhux 
meħtieġ 
 

Fil-fond  

  

Mill-perspettiva ta’ l-operatur u ta' l-organizzazzjoni 

Kultura tas-sigurtà 
fatturi ta’ l-
organizzazzjoni ta' l-
SOP, fatturi marbuta 
mat-tip  ta' 
operazzjoni 

     

Komunikazzjoni u 
koordinazzjoni 
effettiva u ma’ 
persunal tal-ħidma 
ieħor u servizzi fl-art 

Mhux meħtieġ 
 

Fil-fond 
 

Rilevanti 
għat-tip (i) 
 

Ħarsa 
Ġenerali 
(ċiklu ta’ 3 
snin) 

 

Parteċipazzjoni fir-
rappurtar ta’ inċidenti 
u aċċidenti tas-sigurtà 
fil-kabina 

     

Studji bbażati fuq il-
każ (ara nota)  

 Meħtieġ 
 

 Meħtieġ 
 

 

 

Nota: Fil-kolonna (d), jekk mhux disponibbli studji bbażati fuq ġrajjiet speċifiċi għat-tip ta’ l-ajruplan, 

jitieħed kont ta' studji bbażati fuq ġrajjiet oħra li jistgħu jkunu rappreżentati għat-tip u l-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-ħidma 
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SUBPARTI P 

MANWALI, ĠURNALI U REĠISTRI 

 

OPS 1.1040 

Regoli Ġenerali għall-Manwali tat-Tħaddim 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi l-Manwal tat-Tħaddim jkun fih l-istruzzjonijiet u t-tagħrif neċessarju 

kollu għall-persunal ta’ l-operazzjonijiet sabiex iwettqu x-xogħolijiet tagħhom. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li l-kontenut tal-Manwal tat-Tħaddim, inklużi l-emendi jew ir-

reviżjonijiet kollha, ma jiksrux il-kondizzjonijiet li hemm fiċ-Ċertifikat ta’ l-Operatur ta’ l-Ajru 

(AOC) jew kwalunkwe regolamenti applikabbli u li huma aċċetabbli għal, jew, fejn japplika, 

approvati mill-Awtorità. 

 

(ċ) Għajr jekk ikun approvat mod ieħor mill-Awtorità, jew preskritt mill-liġi nazzjonali, operatur 

għandu jipprepara l-Manwal tat-Tħaddim fil-lingwa Ingliża. Minbarra dan, operatur jista' jagħmel 

traduzzjoni u juża dak il-manwal, jew parti minnu, f'lingwa oħra. 

 

(d) Jekk ikun neċessarju għal operatur li jipproduċi Manwali tat-Tħaddim ġodda jew l-akbar 

partijiet/volumi minnu, huwa għandu jagħmel dan skond is-Subparagrafu (c) hawn fuq. 

 

(e) Operatur jista’ joħroġ il-Manwal tat-Tħaddim f’volumi separati. 
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(f) Operatur għandu jiżgura li l-persunal ta’ l-operazzjonijiet kollha għandhom aċċess faċli għall-

kopja ta’ kull parti tal-Manwal tat-Tħaddim li huwa rilevanti għad-dmirijiet tagħhom. Minbarra 

dan, l-operatur għandu jagħti lill-membri ta’ l-ekwipaġġ b’kopja personali ta’, jew taqsimiet 

minn, Partijiet A u B tal-Manwal tat-Tħaddim kif huma rilevanti għall-istudju personali. 

 

(g) Operatur għandu jiżgura illi l-Manwal tat-Tħaddim huwa emendat jew rivedut sabiex illi l-

istruzzjonijiet u t-tagħrif fih jinżammu aġġornati. L-operatur għandu jiżgura li l-persunal ta’ l-

operazzjonijiet kollha ikunu jafu dwar dawk it-tibdiliet li huma rilevanti għad-dmirijiet tagħhom. 

 

(h) Kull detentur tal-Manwal tat-Tħaddim, jew partijiet xierqa tiegħu, għandu jżomm dan aġġornat 

ma’ l-emendi jew ir-reviżjonijiet mogħtija mill-operatur. 

 

(i) Operatur għandu jagħti lill-Awtorità b’emendi jew reviżjonijiet maħsuba ‘l quddiem mid-data 

effettiva. Meta l-emenda tikkonċerna kwalunkwe parti tal-Manwal tat-Tħaddim li għandu jkun 

approvat skond l-OPS, din l-approvazzjoni għandha tinkiseb qabel l-emenda ssir effettiva. Meta 

emendi jew reviżjonijiet immedjati huma meħtieġa fl-interess tas-sigurtà, jistgħu jkunu 

ppubblikati u applikati immedjatament, sakemm tkun saret applikazzjoni għall-approvazzjoni 

meħtieġa. 

 

(j) Operatur għandu jinkorpora l-emendi u r-reviżjonijiet kollha mitluba mill-Awtorità. 

 

(k) Operatur għandu jiżgura li informazzjoni meħuda minn dokumenti approvati, u kwalunkwe 

emenda ta' din id-dokumentazzjoni approvata, tidher b’mod korrett fil-Manwal tat-Tħaddim u illi 

l-Manwal tat-Tħaddim ma fihx tagħrif kuntrarju għal kwalunkwe dokumentazzjoni approvata. 

Madankollu, din ir-rekwiżit ma jevitax lill-operatur milli juża data u proċeduri aktar konservativi. 
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(l) Operatur għandu jiżgura li l-kontenuti tal-Manwal tat-Tħaddim huma preżentati f’forma li biha 

jistgħu jintużaw mingħajr diffikultà. Id-disinn tal-Manwal tat- Tħaddim  għandu josserva l-

prinċipji tal-Fatturi Umani. 

 

(m) Operatur jista’ jingħata l-permess mill-Awtorità li jippreżenta l-Manwal tat-Tħaddim jew partijiet 

minnu f'forma minbarra fuq karta stampata. F'dawn il-każijiet livelli aċċetabbli ta’ aċċessibilità, 

użabbilità u affidibilità għandhom ikunu żgurati. 

 

(n) L-użu ta’ forma mqassra tal-Manwal tat-Tħaddim ma jeżentax l-operatur mir-rekwiżit ta’ l-OPS 

1.130. 

 

OPS 1.1045 

Manwal tat- Tħaddim – struttura u kontenut 

(Ara l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.1045) 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-istruttura prinċipali tal-Manwal tat-Tħaddim  hija kif ġej: 

- Parti A: Ġenerali/Bażika 

 

Din il-parti għandu jkun fiha l-politika, l-istruzzjonijiet u l-proċeduri kollha tal-ħidma mhux 

relatata mat-tip meħtieġa għall-operazzjoni mingħajr periklu. 

 

- Parti B: Kwistjonijiet tal-Ħidma ta’ l-ajruplan 
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Din il-parti għandu jkun fiha l-istruzzjonijiet u l-proċeduri kollha relatati mat-tip meħtieġa għall-

operazzjoni mingħajr periklu. Għandha tieħu kont ta’ kwalunkwe differenzi bejn it-tipi, il-varjanti 

jew l-ajruplan individwali użati mill-operatur. 

 

- Parti C: Struzzjonijiet u Tagħrif dwar ir-Rotta u l-Ajrudrom 

 

 

 

Din il-parti għandu jkun fiha l-istruzzjonijiet u t-tagħrif kollha meħtieġa għaż-żona tal-ħidma. 

 

- Parti D: Taħriġ 

 

Din il-parti għandu jkun fiha l-istruzzjonijiet tat-taħriġ kollha għall-persunal meħtieġa għall-

ħidma mingħajr periklu. 

 

(b) Operatur għandu jiżgura li l-kontenuti tal-Manwal tat-Tħaddim huma skond l-Appendiċi 1 sa’ OPS 

1.1045 u rilevanti għaż-żona u t-tip tal-ħidma. 

 

(ċ) Operatur għandu jiżgura illi, l-istruttura dettaljata tal-Manwal tat-Tħaddim huwa aċċetabbli għall-

Awtorità. 

 

OPS 1.1050 

Manwal tat-Titjir ta’ l-ajruplan 

 

Operatur għandu jżomm Manwal tat-Titjir ta’ l-ajruplan approvat u aġġornat jew dokument ekwivalenti 

għal kull ajruplan li huwa jħaddem. 
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OPS 1.1055 

Ġurnal tal-Vjaġġ 

 

(a) Operatur għandu jżomm it-tagħrif li ġej għal kull titjira fil-forma ta’ Ġurnal tal-Vjaġġ: 

 

(1) Reġistrazzjoni ta’ l-ajruplan; 

 

(2) Data; 

 

(3) Isem(ijiet) tal-membru(i) ta' l-ekwipaġġ; 

 

(4) Xogħol assenjat lill-membru(i) ta’ l-ekwipaġġ; 

 

(5) Post tat-tluq; 

 

(6) Post tal-wasla; 

 

(7) Ħin tat-tluq (off-block time); 

 

(8) Ħin tal-wasla (on-block time); 

 

(9) Sigħat tat-titjira; 

 

(10) Natura tat-titjira; 
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(11) Inċidenti, osservazzjonijiet (jekk ikun hemm); u 

 

(12) Il-firma tal-kmandant (jew l-ekwivalenti). 

 

(b) Operatur jista’ jkun permess li ma jżommx ġurnal tal-vjaġġ ta’ l-ajruplan, jew partijiet minnu, mill-

Awtorità jekk it-tagħrif rilevanti huwa disponibbli f’dokumentazzjoni oħra. 

 

(ċ) Operatur għandu jiżgura li d-daħliet kollha jsiru fl-istess ħin u li huma ta’ natura permanenti. 

 

OPS 1.1060 

Pjan operattiv tat-titjira 

 

(a) Operatur għandu jiżgura li l-pjan operattiv tat-titjira użat u d-daħliet li saru matul it-titjira jkun fihom 

dawn li ġejjin: 

 

(1) Reġistrazzjoni ta’ l-ajruplan; 

 

(2) Tip u varjant ta’ l-ajruplan; 

 

(3) Data tat-titjira; 

 

(4) Identifikazzjoni tat-titjira; 

 

(5) Ismijiet tal-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira; 
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(6) Tqassim tax-xogħol bejn il-membri ta' l-ekwipaġġ tat-titjira; 

 

(7) Post tat-tluq; 

 

(8) Ħin tat-tluq (ħin effettiv off-block, ħin tat-tluq); 

 

(9) Post tal-wasla (ippjannat u effettiv); 

 

(10) Ħin tal-wasla (inżul effettiv u ħin on-block); 

 

(11) Tip ta’ ħidma (ETOPS, VFR, ta' trasferiment (Ferry flight), eċċ.) 

 

(12) Rotta u partijiet tar-rotta b’punti ta' kontroll(checkpoints)/ waypoints, distanzi, ħin u linji; 

 

(13) Veloċità moderata ppjanata u ħinijiet tat-titjira bejn punti ta’ kontroll /waypoints. Ħinijiet 

stmati u effettivi ‘l fuq mill-art; 

 

(14) Altitudnijiet mingħajr periklu u livelli minimi; 

 

(15) Altitudni ppjanati u livelli tat-titjira; 

 

(16) Kalkoli tal-fjuwil (reġistri tal-kontrolli tal-fjuwil matul it-titjira); 

 

(17) Fjuwil abbord meta jibdew il-magni; 
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(18) Alternattiv(i) għad-destinazzjoni u, fejn applikabbli, tluq u fir-rotta, inkluż tagħrif meħtieġ 

fis-sub-paragrafi (12), (13), (14), u (15) hawn fuq; 

 

(19) Awtorizzazzjoni inizjali tal-Pjan tat-Titjira ATS  u awtorizzazzjoni mill-ġdid sussegwenti; 

 

(20) Kalkoli ta’ l-ippjanar mill-ġdid matul it-titjira; u 

 

(21) Tagħrif meterjoloġiku rilevanti. 

 

(b) Oġġetti li huma disponibbli minnufih f'dokumentazzjoni oħra jew minn sors aċċetabbli ieħor jew 

li huma irrilevanti għat-tip ta’ ħidma jistgħu jitħallew barra mill-pjan operattiv tat-titjira. 

 

(ċ) Operatur għandu jiżgura illi l-pjan operattiv tat-titjira u l-użu tagħha huwa spjegat fil-Manwal tat-

Tħaddim. 

 

(d) Operatur għandu jiżgura li d-daħliet kollha fuq il-pjan operattiv tat-titjira jsiru fl-istess ħin u illi 

huma ta’ natura permanenti. 

 

OPS 1.1065 

Perjodi tal-ħażna tad-dokument 

 

Operatur għandu jiżgura li r-reġistri kollha u t-tagħrif tal-ħidma u tekniku rilevanti kollu għal kull titjira 

individwali, jinħażnu għall-perjodi preskritti fl-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

L-Esposizzjoni tal-ġestjoni ta’ l-operatur taż-żamma ta' l-adegwatezza għat-titjir 

 

Operatur għandu jżomm esposizzjoni kurrenti u approvata tal-ġestjoni taż-żamma ta' l-adegwatezza 

għat-titjir kif preskritt fil-Parti M, paragrafu M.A.704. 

 

OPS 1.1071 

Ġurnal Tekniku ta’ l-ajruplan 

 

Operatur għandu jżomm ġurnal tekniku ta’ l-ajruplan kif preskritt fl-OPS 1.915. 

 

Appendiċi 1 ta’ l-OPS 1.1045 

Kontenut tal-Manwal tat-Tħaddim 

 

Operatur għandu jiżgura li l-Manwal tat-Tħaddim ikun fih dan li ġej: 

 

A. ĠENERALI/BAŻIKA 

 

0 AMMINISTRAZZJONI U KONTROLL TAL-MANWAL TAT-TĦADDIM 

 

0.1. Introduzzjoni 

 

(a) Dikjarazzjoni illi l-manwal jikkonforma mar-regolamenti applikabbli kollha u mat-termini u 

l-kondizzjonijiet taċ-Ċertifikat ta’ Operatur ta’ l-Ajru applikabbli. 
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(b) Dikjarazzjoni li l-manwal fih struzzjonijiet tal-ħidma li l-persunal rilevanti għandu 

jikkonforma magħhom. 

 

(ċ) Lista u deskrizzjoni fil-qosor tal-partijiet differenti, il-kontenut, l-applikabbilità u l-użu 

tagħhom. 

 

(d) Spjegazzjonijiet u tifsiriet tat-termini u l-kliem meħtieġa għall-użu tal-manwal. 

 

0.2. Sistema ta' emenda u reviżjoni 

 

(a) Dettalji tal-persuna(i) responsabbli għall-ħruġ u d-daħliet ta' emendi u reviżjonijiet. 

 

(b) Reġistru ta’ l-emendi u reviżjonijiet bid-dati tad-dħul u d-dati effettivi. 

 

(ċ) Dikjarazzjoni illi l-emendi u r-reviżjonijiet miktubin bl-idejn mhumiex permessi għajr 

f’sitwazzjonijiet li jitolbu emenda jew reviżjoni immedjata fl-interess tas-sigurtà. 

 

(d) Deskrizzjoni tas-sistema għall-annotazzjoni tal-paġni u d-dati effettivi tagħhom. 

 

(e) Lista tal-paġni effettivi. 

 

(f) Annotazzjoni ta’ bidliet (fuq il-paġni tat-test u, sakemm ikun pratikabbli, fuq karti u 

dijagrammi). 

 

(g) Reviżjonijiet temporanji. 

 

Deskrizzjoni tas-sistema ta' distribuzzjoni għall-manwali, emendi u reviżjonijiet. 
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1 ORGANIZZAZZJONI U RESPONSABBILTAJIET 

 

1.1. Struttura ta’ l-organizzazzjoni. Deskrizzjoni ta’ l-istruttura ta' l-organizzazzjoni inkluż l-

organigramma tal-kumpanija ġenerali u l-organigramma tad-dipartimenti tal-ħidmiet. L-

organigramma għandha turi r-relazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Ħidmiet u d-Dipartimenti l-oħra 

tal-kumpannija. B’mod partikolari, is-subordinazzjoni u l-linji tar-rappurtar tad-Diviżjonijiet, id-

Dipartimenti eċċ kollha, li għandhom x’jaqsmu mas-sigurtà tal-ħidmiet tat-titjir, għandhom 

jintwerew. 

 

1.2. Persuna maħtura f'kariga. L-isem ta’ kull persuna maħtura f'kariga għall-ħidmiet tat-titjira, is-

sistema tal-manutenzjoni, it-taħriġ ta’ l-ekwipaġġ u l-ħidmiet fl-art, kif preskritti fl-OPS 1.175(i). 

Għandha tkun inkluża deskrizzjoni tal-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom. 

 

1.3. Responsabbiltajiet u dmirijiet tal-persunal tal-ġestjoni tal-ħidmiet. Deskrizzjoni tad-dmirijiet, ir-

responsabbiltajiet u l-awtorità tal-persunal tal-ġestjoni tal-ħidmiet li għandhom x’jaqsmu mas-

sigurtà tat-titjira u l-konformità mar-regolamenti applikabbli. 

 

1.4. Awtorità, dmirijiet u responsabbiltajiet tal-kmandant. Dikjarazzjonijiet li tispjega l-awtorità, id-

dmirijiet u r-responsabbiltajiet tal-kmandant. 

 

1.5. Dmirijiet u responsabbiltajiet tal-membri ta’ l-ekwipaġġ minbarra l-kmandant. 
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2 KONTROLL U SORVELJANZA TAL-ĦIDMA 

 

2.1. Sorveljanza tal-ħidma mill-operatur.  Spjegazzjoni tas-sistema għas-sorveljanza tal-ħidma mill-

operatur (ara OPS 1.175(g)). Din għandha turi kif is-sigurtà tal-ħidmiet tat-titjir u l-kwalifiki tal-

persunal għandhom ikunu sorveljati. B’mod partikolari, il-proċeduri relatati mas-suġġetti li ġejjin 

għandhom ikunu spjegati: 

 

(a) Il-Validità tal-liċenzji u tal-kwalifiki; 

 

(b) Kompetenza tal-persunal tal-ħidma; u 

 

(ċ) Kontroll, analiżi u ħażna tar-reġistri, dokumenti tat-titjira, tagħrif u data addizzjonali. 

 

2.2. Sistema ta' promulgazzjoni ta’ struzzjonijiet u informazzjoni tal-ħidma addizzjonali. Spjegazzjoni 

ta’ kwalunkwe sistema għall-promulgazzjoni tat-tagħrif li jista’ jkun ta’ natura operattiva iżda 

huwa supplimentari għal dak fil-Manwal tat-Tħaddim. L-applikabbilità ta’ dan it-tagħrif u r-

responsabbiltajiet għall-promulgazzjoni tiegħu għandha tkun inkluża. 

 

2.3 Prevenzjoni ta’ l-aċċidenti u programm tas-sigurtà tat-titjira. Spjegazzjoni ta' l-aspetti prinċipali 

tal-programm tas-sigurtà tat-titjira. 

 

2.4. Kontroll tal-ħidma. Spjegazzjoni tal-proċeduri u r-responsabbiltajiet neċessarji sabiex jintuża l-

kontroll tal-ħidma fir-rigward tas-sigurtà tat-titjira. 
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2.5. Is-setgħat ta’ l-Awtorità. Spjegazzjoni tas-setgħat ta’ l-Awtorità, u gwida lill-istaff ta' kif iħaffu l-

ispezzjonijiet mill-persunal ta’ l-Awtorità. 

 

3 SISTEMA TA' KWALITA’ 

 

Spjegazzjoni tas-sistema ta' kwalità adottata tinkludi ta’ l-inqas: 

 

(a) Politika tal-kwalità; 

 

(b) Spjegazzjoni ta’ l-organizazzjoni tas-Sistema tal-Kwalità; u 

 

(ċ) Allokazzjoni tad-dmirijiet u r-responsabbiltajiet. 

 

4 KOMPOSIZZJONI TA’ L-EKWIPAĠĠ 

 

4.1. Komposizzjoni ta’ l-Ekwipaġġ. Spjegazzjoni tal-metodu sabiex jiġu stabbiliti l-komposizzjonijiet ta’ 

l-ekwipaġġ filwaqt li jittieħed kont ta’ dan li ġej: 

 

(a) It-tip ta' ajruplan li jkun qiegħed jintuża; 

 

(b) Iż-żona u t-tip ta’ ħidma li tkun qiegħda ssir; 

 

(ċ) Il-fażi tat-titjira; 

 

(d) Ir-rekwiżit tan-numru ta' l-ekwiġpaġġ minimu u l-perjodu tax-xogħol tat-titjira ppjanat; 
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