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(e) Esperjenza (totali u dwar it-tip), attività riċenti u kwalifika tal-membri ta' l-ekwipaġġ; u 

 

(f) Il-ħatra tal-kmandant u, jekk meħtieġ mid-dewmien tat-titjira, il-proċeduri għas-sostitut tal-

kmandant jew membri oħra ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira (Ara l-Appendiċi 1 ta' l-OPS 1.940). 

 

(g) Il-ħatra tal-membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u, jekk meħtieġ mid-dewmien tat-titjira, il-

proċeduri għas-sostitut tal-membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina u kwalunkwe membru ieħor 

ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 

 

4.2. Ħatra tal-kmandant. Ir-regoli applikabbli għall-ħatra tal-kmandant. 

 

4.3 Inkapaċità ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira. Struzzjonijiet dwar is-suċċessjoni tal-kmand f’każ ta’ inkapaċità 

ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira. 

 

4.4. Ħidma ta’ aktar minn tip wieħed. Dikjarazzjoni li turi liema ajruplan jitqiesu bħala tip wieħed għall-

iskop ta’: 

 

(a) Skedar ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira; u 

 

(b) Skedar ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 
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5 REKWIŻITI TAL-KWALIFIKI 

 

5.1. Deskrizzjoni tal-liċenzja, klassifikata(i), kwalifika/kompetenza (e.ż. għar-rotot u l-ajrudromi), 

esperjenza, taħriġ, ikkontrollar u l-attività riċenti għall-persunal tal-ħidmiet sabiex iwettqu d-dmirijiet 

tagħhom. Għandha tingħata konsiderazzjoni għat-tip ta’ l-ajruplan, it-tip tal-ħidma u l-komposizzjoni 

ta’ l-ekwipaġġ. 

 

5.2. Ekwipaġġ tat-titjira 

 

(a) Kmandant. 

 

(b) Pilota li jissostitwixxi l-kmandant. 

 

(ċ) Ko-pilota. 

 

(d) Pilota taħt sorveljanza. 

 

(e) Operatur tal-panel tas-sistema. 

 

(f) Ħidma fuq aktar minn tip wieħed jew varjant. 
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5.3. Ekwipaġġ tal-kabina. 

 

(a) Membru għoli ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 

 

(b) Membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina. 

 

(i) Membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina meħtieġ. 

 

(ii) Membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina addizzjonali u Membru ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

matul it-titjiriet tal-familjarizzazzjoni. 

 

(ċ) Ħidma fuq aktar minn tip jew varjant wieħed. 

 

5.4. Persunal tat-taħriġ, ikkontrollar u s-sorveljanza. 

 

(a) Għall-ekwipaġġ tat-titjira. 

 

(b) Għall-ekwipaġġ tal-kabina. 

 

5.5. Persunal ta’ l-operazzjonijiet oħra  
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6 PREKAWZZJONIJIET GĦAS-SAĦĦA TA' L-EKWIPAĠĠ 

 

6.1. Prekawzjonijiet għas-saħħa ta’ l-ekwipaġġ. Ir-regolamenti u l-gwida rilevanti għall-membri ta’ l-

ekwipaġġ dwar is-saħħa jinkludu: 

 

(a) Alkol u xorb ieħor li jsakkar; 

 

(b) Narkotiċi; 

 

(ċ) Drogi; 

 

(d) Pilloli ta’ l-irqad; 

 

(e) Preparazzjonijiet farmaċewtiċi; 

 

(f) Immunizazzjoni; 

 

(g) Għads fil-fond; 

 

(h) L-għoti tad-demm; 

 

(i) Prekawzzjonijiet ta’ l-ikel qabel u matul it-titjira; 

 

(j) Irqad u mistrieħ; u 

 

(k) Operazzjonijiet kirurġiċi. 
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7 LIMITAZZJONIJIET TAL-ĦIN TAT-TITJIR 

 

7.1. Limitazzjonijiet tal-Ħin tat-Titjir u tax-Xogħol u l-Ħtiġiet ta' Mistrieħ. L-iskema żviluppata mill-

operatur skond il-ħtiġiet applikabbli. 

 

7.2. Qabża tal-limitazzjonijiet tal-ħin tat-titjir u tax-xogħol u/jew tnaqqis tal-perjodi tal-mistrieħ. Il-

kondizzjonijiet li taħthom il-ħin tat-titjir u tax-xogħol jista’ jinqabeż jew il-perjodi tal-mistrieħ 

jistgħu jitnaqqsu u l-proċeduri użati sabiex jirrapurtaw dawn il-bidliet. 

 

8 PROĊEDURI TAL-ĦIDMA 

 

8.1. Istruzzjonijiet tal-Preparazzjoni tat-Titjira. Kif japplika għall-ħidma: 
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8.1.1. Altitudni tat-Titjira Minima. Deskrizzjoni tal-metodu ta' għarfien u applikazzjoni ta’ l-altitudni 

minimi jinkludu: 

 

(a) Proċedura sabiex jiġu stabbiliti l-altitudnijiet minimi/livelli tat-titjira għat-titjiriet VFR; u 

 

(b) Proċedura sabiex ikun stabbilit l-altitudni minima/livelli tat-titjira għat-titjiriet IFR. 

 

8.1.2. Il-kriterji u r-responsabbiltajiet għall-awtorizzazzjoni ta’ l-użu ta’ ajrudromi filwaqt li 

jittieħed kont tar-rekwiżiti applikabbli ta’ Subpartijiet D, E, F, G, H, I u J. 

 

8.1.3. Metodi għat-twaqqif tal-valuri minimi operattivi ta'  ajrudrom. Il-metodu sabiex jiġu stabbiliti 

l-valuri minimi operattivi ta' ajrudrom għal titjiriet IFR skond l-OPS 1 Subparti E. Għandha 

ssir riferenza għall-proċeduri sabiex tiġi stabbilita l-viżibilità u/jew l-limitu viżwali tar-runway 

u għall-applikabbilità tal-viżibbilità effettiva osservata mill-piloti, il-viżibbilità rappurtata u l-

limitu viżwali tar-runway rappurtat. 

 

8.1.4. Valuri minimi Operattivi matul ir-rotta għat-Titjiriet VFR jew porzjonijiet ta' titjiriet VFR u, 

fejn jintużaw ajruplan b’magna waħda, struzzjonijiet għall-għażla tar-rotta fir-rigward għad-

disponibbilità ta’ uċuħ lli jippermettu inżul furzat mingħajr periklu. 

 

8.1.5. Preżentazzjoni u Applikazzjoni ta’ Ajrudrom u Valuri Minimi operattivi matul ir-rotta 

 

8.1.6. Interpretazzjoni tat-tagħrif meterjoloġiku. Materjal ta' spjegazzjoni dwar id-dekowdjar ta’ 

tbassiriet ta' l-MET u rapporti MET rilevanti għaż-żona tal-ħidma, inkluża l-interpretazzjoni 

ta’ l-espressjoni kondizzjonali. 
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8.1.7. Id-Deċiżjoni dwar il-kwantitajiet tal-fjuwil, żejt u metanol ta’ l-ilma li jinġarru. Il-metodi li 

bihom il-kwantitajiet tal-fjuwil, iż-żejt, u l-metanol ta’ l-ilma għandhom jinġarru huma 

stabbiliti u mħarsa matul it-titjira. Din it-taqsima għandha tinkludi ukoll struzzjonijiet dwar 

il-kejl u t-tqassim tal-fluwidu li jinġarr abbord. Dawn l-istruzzjonijiet għandhom jieħdu kont 

taċ-ċirkustanzi kollha li x'aktarx jiltaqgħu magħhom matul it-titjira, inkluż il-possibilità ta’ 

ppjanar mill-ġdid u ħsara ta’ waħda jew aktar mill-impjanti tal-qawwa ta’ l-ajruplan matul 

it-titjira. Is-sistema sabiex jinżammu r-reġistri tal-fjuwil u taż-żejt għandhom ikunu deskritti 

wkoll. 

 

8.1.8. Massa u ċ-Ċentru ta' Gravità. Il-prinċipji ġenerali tal-massa u ċ-ċentru ta' gravità jinkludu: 

 

(a) Tifsiriet; 

 

(b) Metodi, proċeduri u responsabbiltajiet għall-preparazzjoni u l-aċċetazzjoni tal-massa u l-

kalkoli taċ-ċentru tal-gravità; 

 

(ċ) Il-politika sabiex tintuża standard u/jew il-mases effettivi; 

 

(d) Il-metodu sabiex tiġi stabbilita l-massa tal-passiġiera, il-bagalja u tat-tagħbija applikabbli; 

 

(e) Il-mases applikabbli tal-passiġiera u l-bagalji għad-diversi tipi ta’ operazzjonijiet u tipi ta’ 

l-ajruplan; 

 

(f) Struzzjoni u tagħrif ġenerali neċessarju għall-verifika tad-diversi tipi ta' dokumentazzjoni 

tal-massa u l-bilanċ fl-użu; 
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(g) Il-proċeduri għal-Tibdiliet ta’ l-Aħħar Minuta; 

 

(h) Gravità speċifika tal-fjuwil, żejt u l-metanol ta’ l-ilma; u 

 

(i) Politika/proċeduri tal-postijiet ta’ bilqiegħda. 

 

8.1.9. Pjan tat-Titjira ATS. Proċeduri u responsabbiltajiet għall-preparazzjoni u l-għoti tal-pjan tat-

titjira tas-servizzi tat-traffiku ta’ l-ajru. Fatturi li għandhom jitqiesu jinkludu l-mezzi ta’ l-

għoti kemm għall-pjanijiet tat-titjira individwali kif ukoll repettitivi. 

 

8.1.10. Pjan Operattiv tat-Titjira. Il-proċeduri u r-responsabbiltajiet għall-preparazzjoni u l-

aċċetazzjoni tal-pjan operattiv tat-titjira. L-użu tal-pjan operattiv tat-titjira għandu jkun 

deskritt inkluż il-kampjuni tal-format tal-pjan operattiv tat-titjira li qed jintuża. 

 

8.1.11. Il-Ġurnal Tekniku ta’ l-ajruplan ta’ l-Operatur. Ir-responsabbiltajiet u l-użu tal--Ġurnal 

Tekniku ta’ l-ajruplan ta’ l-operatur għandhom ikunu deskritti, inklużi l-kampjuni tal-format 

użat. 

 

8.1.12. Lista ta’ dokumenti, forom u tagħrif addizzjonali li għandu jinġarr. 

 

8.2. Struzzjonijiet ta' l-Immaniġġar fl-art 
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8.2.1. Proċeduri għall-għoti tal-fjuwil. Deskrizzjoni tal-proċeduri għall-għoti tal-fjuwil, inkluż: 

 

(a) Prekawzjonijiet tas-sigurtà matul l-għoti tal-fjuwil mill-ġdid u t-tneħħija tal-fjuwil inkluż 

meta APU ikun qiegħed jaħdem jew meta magna turbina tkun qiegħda taħdem u prop-

brakes ikunu mixgħula; 

 

(b) L-għoti tal-fjuwil mill-ġdid u t-tneħħija tal-fjuwil meta l-passiġiera jkunu qiegħdin jitilgħu 

fuq ajruplan, ikunu abbord jew ikunu qegħdin jinżlu minn fuq ajruplan; u 

 

(ċ) Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu sabiex ikun evitat it-taħlit tal-fjuwil. 

 

8.2.2. Proċeduri fir-rigward ta’ l-ajruplan, il-passiġiera u l-immaniġġar relatati mas-sigurtà. 

Deskrizzjoni tal-proċeduri ta' l-ijmmaniġġar li għandhom jintużaw meta jkunu allokati postijiet 

ta’ bilqiegħda u t-tluq u l-inżul tal-passiġiera u meta jitgħabba jew jinħatt l-ajruplan. 

Proċeduri oħrajn, intiżi sabiex tintlaħaq is-sigurtà filwaqt li l-ajruplan huwa fuq ir-rampa, 

għandhom jingħataw ukoll. Il-proċeduri ta' l-immaniġġar għandhom jinkludu: 

 

(a) Tfal/trabi, passiġiera morda u persuni b’mobilità mnaqqsa; 

 

(b) Trasportazzjoni ta’ passiġiera mhux amissibbli, nies deportati jew persuni taħt arrest; 

 

(ċ) Daqs u piż permissibbli tal-bagalja ta' l-idejn; 

 

(d) It-tagħbija u l-qfil ta’ l-oġġetti fl-ajruplan; 

 

(e) Tagħbijiet speċjali u l-klassifika tal-kompartimenti tat-tagħbija; 
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(f) Il-posizzjoni tat-tagħmir ta’ ma’ l-art; 

 

(g) Ħidma tal-bibien ta’ l-ajruplan; 

 

(h) Sigurtà fuq ir-rampa, inkluż il-prevenzjoni tan-nar, żoni tal-blast u tal-ġibda; 

 

(i) Il-proċedura tal-bidu, tat-tluq tar-rampa u tal-wasla inklużi operazzjonijiet tal-ġbid u ta’ l-

irmunkar; 

(j) Manutenzjoni ta’ l-ajruplan; u 

 

(k) Dokumenti u forom għall-immaniġġar ta’ l-ajruplan; 

 

(l) Okkupazzjoni multipla tas-sitijiet ta’ l-ajruplan. 

 

8.2.3. Proċeduri għar-rifjut ta’ l-imbarkazzjoni. Proċeduri sabiex jiżguraw illi persuni li jidhru fis-

sakra jew li juru b'indikazzjonijiet tal-kompartament tagħhom jew permezz  ta' l-

indikazzjonijiet fiżiċi illi huma taħt l-influwenza ta' drogi, għajr pazjenti taħt mediċina taħt 

il-kura xierqa, ma jitħallewx jitilgħu. Dan ma japplikax għall-pazjenti taħt mediċina taħt il-

kura xierqa. 
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8.2.4. Tneħħija u prevenzjoni tal-formazzjoni tas-silġ fl-art. Deskrizzjoni tal-politika u l-proċeduri 

għat-tneħħija u l-prevenzjoni tal-formazzjoni tas-silġ għall-ajruplan fuq l-art. Dawn 

għandhom jinkludu deskrizzjonijiet tat-tipi u effetti tal-formazzjoni tas-silġ u kontaminanti 

oħrajn fuq l-ajruplan waqt li jkunu wieqfa, matul il-movimenti fl-art u matul it-tluq. 

Minbarra dan, għandha tingħata deskrizzjoni tat-tipi ta' fluwidu użati li għandha tinkludi: 

 

(a) ismijiet patentati jew kummerċjali; 

 

(b) Karatteristiċi; 

 

(ċ) Effetti fuq l-eżekuzzjoni ta’ l-ajruplan; 

 

(d) Ħinijiet ta’ żamma (hold-over); u 

 

(e) Prekawzjonijiet matul l-użu. 

 

8.3. Proċeduri tat-Titjira 

 

8.3.1. Politika VFR/IFR. Deskrizzjoni tal-politika sabiex titjiriet jitħallew isiru taħt VFR, jew li titlob li 

titjiriet isiru taħt IFR, jew li jinbidlu minn wieħed għall-ieħor. 

 

8.3.2. Proċeduri tan-Navigazzjoni. Deskrizzjoni tal-proċeduri tan-navigazzjoni kollha rilevanti għat-

tip(i) u ż-żona(i) ta’ l-operazzjoni. Għandha tingħata konsiderazzjoni lill-: 

 

(a) Proċeduri tan-navigazzjoni standard inkluż il-politika sabiex jitwettqu cross-checks 

indipendenti tad-daħliet bit-tastiera fejn dawn jaffettwaw il-passaġġ tat-titjira li għandu jiġi 

segwit mill-ajruplan; 
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(b) Navigazzjoni MNPS u POLAR u navigazzjoni f'żoni maħtura oħra; 

 

(ċ) RNAV; 

 

(d) Ippjannar mill-ġdid matul it-titjira; u 

 

(e) Proċeduri f'każ ta' tħassir fis-sistema; u 

 

(f) RVSM 

 

8.3.3. Proċeduri ta’ l-isettjar ta’ l-altimetru inkluż l-użu, fejn xieraq, ta' 

 

- altimetrija metrika u tabelli ta' konverżjoni, 

 

u 

 

- proċeduri tal-ħidma QFE. 

 

8.3.4. Proċeduri tas-sistema ta’ twissija ta’ l-altitudni 

 

8.3.5. Sistema ta’ Twissija Qrubija lejn l-Art /Sistema ta' Twissija biex tiġi evitata l-Art. 

Proċeduri u struzzjonijiet meħtieġa għall-evitar ta' impatt ta' titjira kkontrollata fl-art, inkluż 

il-limitazzjonijiet dwar ir-rata għolja ta’ l-inżul viċin il-wiċċ (ir-rekwiżiti tat-taħriġ relatati 

huma koperti f’D.2.1). 
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8.3.6. Politika u proċeduri għall-użu ta' TCAS/ACAS 

 

8.3.7. Politika u proċeduri għal ġestjoni tal-fjuwil matul it-titjira 

 

8.3.8. Kondizzjonijiet atmosferiċi  mhux favorevoli u potenzjalment perikolużi. Proċeduri għall-

ħidma fi, u/jew l-evitar ta’ kondizzjonijiet atmosferiċi mhux favorevoli u potenzjalment 

perikolużi inklużi: 

 

(a) Tempesti bil-beraq; 

 

(b) Kondizzjonijiet tal-formazzjoni tas-silġ; 

 

(ċ) Turbolenza; 

 

(d) Windshear; 

 

(e) Jetstream; 

 

(f) Sħab bl-irmied volkaniku; 

 

(g) Xita qawwija; 

 

(h) Tempesti tar-ramel; 

 

(i) Mountain waves; u 

 

(j) Bidliet fit-temperatura sinifikanti. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   412 
ANNESS DG C III   MT 

8.3.9. Wake Turbulence. Kriterji ta' separazzjoni tal-wake turbulence ta’ ajruplan, filwaqt li 

jittieħed kont tat-tipi ta’ l-ajruplan, kondizzjonijiet tar-riħ u l-posizzjoni tar-runway. 

 

8.3.10. Membri ta’ l-ekwipaġġ fl-istazzjonijiet tagħhom. Ir-rekwiżiti għall-membri ta’ l-ekwipaġġ 

sabiex jokkuppaw l-istazzjonijiet assenjati jew is-sitijiet mogħtija lilhom matul il-fażijiet 

differenti tat-titjira jew kull meta jitqies neċessarju fl-interess tas-sigurtà u jinkludi wkoll 

proċeduri għall-mistrieħ ikkontrollat fil-gverta ta' l-ajruplan. 

 

8.3.11. Użu taċ-ċintorini tas-sigurtà għall-ekwipaġġ u l-passiġiera. Ir-rekwiżiti għall-membri ta’ l-

ekwipaġġ u l-passiġiera sabiex jużaw iċ-ċintorini tas-sigurtà u/jew qfil matul il-fażijiet 

differenti tat-titjira jew kull meta jitqies neċessarju fl-interess tas-sigurtà. 

 

8.3.12. Dħul fil-Gverta ta' l-Ajruplan. Il-kondizzjonijiet għad-dħul fil-gverta ta' l-ajruplan minn 

persuni minbarra l-ekwipaġġ tat-titjira. Il-politika dwar id-dħul ta’ l-ispetturi mill-Awtorità 

għandha tkun inkluża ukoll. 

 

8.3.13. Użu ta’ sitijiet ta’ l-ekwipaġġ vojta. Il-kondizzjonijiet u l-proċeduri għall-użu tas-sitijiet ta' 

l-ekwipaġġ vojta. 

 

8.3.14. Inkapaċità tal-membri ta’ l-ekwipaġġ. Il-proċeduri li għandhom ikunu segwiti f’każ ta’ 

inkapaċità tal-membri ta’ l-ekwipaġġ matul it-titjira. Eżempji tat-tipi ta’ inkapaċità u l-

mezzi sabiex jingħarfu għandhom ikunu inklużi. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   413 
ANNESS DG C III   MT 

8.3.15. Rekwiżiti ta' Sigurtà fil-Kabina. Proċeduri li jkopru: 

 

(a) Preparazzjoni tal-kabina għat-titjira, rekwiżiti ta’ matul it-titjira u l-preparazzjoni 

għall-inżul inkluż il-proċeduri sabiex jingħalqu l-kabina u l-kċejjen; 

 

(b) Proċeduri li jiżguraw illi l-passiġiera huma bilqiegħda fejn, f’każ ta’ ħtieġa ta’ 

evakwazzjoni ta’ emerġenza, huma jistgħu jgħinu bl-aħjar mod u ma jfixklux l-

evakwazzjoni mill-ajruplan; 

 

(ċ) Proċeduri li għandhom ikunu segwiti matul l-imbark u l-inżul tal-passiġiera; u 

 

(d) Proċeduri meta jingħata l-fjuwil mill-ġdid /jitneħħa l-fjuwil bil-passiġiera jimbarkaw, 

abbord jew waqt li jinżlu. 

 

(e) Tipjip abbord. 

 

8.3.16. Proċeduri għall-għoti ta' informazzjoni lill-passiġiera. Il-kontenut, il-meżżi u l-ħinijiet 

għall-għoti ta' informazzjoni lill-passiġiera skond l-OPS 1.285. 

 

8.3.17. Proċeduri għall-ajruplan li jitħaddmu kull meta jinġarr tagħmir tas-sejbien tar-radjazzjoni 

kożmika jew solari meħtieġa. Il-proċeduri għall-użu tat-tagħmir tas-sejbien tar-radjazzjoni 

kożmika jew solari u għar-reġistrar tal-qari tiegħu inklużi azzjonijiet li għandhom jittieħdu 

f’każ illi l-valuri massimi speċifikati fil-Manwal tat-Tħaddim jinqabżu. Minbarra dan, il-

proċeduri, inklużi l-proċeduri ATS, li għandhom ikunu segwiti f’każ illi tittieħed deċiżjoni 

li l-ajruplan jitniżel jew jieħu rotta ġdida. 
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8.3.18  Politika dwar l-użu ta’ Awtopilota u Awtokontroll tat-taħlita tal-fjuwil. 

 

8.4. Ħidmiet fil-kondizzjonijiet ta' Temp Kollha. Deskrizzjoni tal-proċeduri tal-ħidma assoċjati 

mal-ħidmiet fil-kondizzjonijiet ta' temp kollha (Ara ukoll l-OPS Subparti D u E). 

 

8.5. ETOPS. Deskrizzjoni tal-proċeduri tal-ħidma ta’ l-ETOPS. 

 

8.6. Użu tal-Lista tat-Tagħmir Minimu u tad-Devjazzjoni tal-Konfigurazzjoni 

 

8.7. Titjiriet mhux għall-qliegħ. Proċeduri u limitazzjonijiet għal: 

 

(a) Titjiriet ta' taħriġ; 

 

(b) Titjiriet ta' prova; 

 

(ċ) Titjiriet ta’ kunsinna; 

 

(d) Titjiriet ta’ ajruplan li jġorr in-nies regolarment; 

 

(e) Titjiriet ta’ wirja; u 

 

(f) Titjiriet ta’ posizzjonar, inkluż it-tip ta' persuni li jistgħu jinġarru fuq titjiriet bħal 

dawn. 
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8.8. Rekwiżiti ta’ Ossiġnu 

 

8.8.1. Spjegazzjoni tal-kondizzjonijiet li taħthom l-ossiġnu għandu jkun mogħti u użat. 

 

8.8.2. Ir-rekwiżiti ta’ l-ossiġnu speċifikat għal: 

 

(a) L-ekwipaġġ tat-titjira; 

 

(b) L-ekwipaġġ tal-kabina; u 

 

(c) Il-Passiġiera. 

 

9. OĠĠETTI U ARMI PERIKOLUŻI 

 

9.1. Tagħrif, struzzjonijiet u gwida ġenerali dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi jinkludu: 

 

(a) Il-politika ta’ l-operatur dwar it-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi; 

 

(b) Gwida dwar ir-rekwiżiti  ta’ l-aċċetazzjoni, l-itikkettjar, l-immaniġġar, l-istivar u s-

segregazzjoni ta’ l-oġġetti perikolużi; 

 

(ċ) Il-proċeduri sabiex ikun hemm rispons għas-sitwazzjonijiet ta’ emerġenza li jinvolvu 

oġġetti perikolużi; 



 

 
13376/1/05 REV1   416 
ANNESS DG C III   MT 

(d) Id-dmirijiet tal-persunal kollu involut skond l-OPS 1.1215; u 

 

(e) Struzzjonijiet dwar il-ġarr ta’ l-impjegati ta’ l-operatur. 

 

9.2. Il-kondizzjonijiet li taħthom l-armi, il-munizzjonijiet tal-gwerra u l-armi li jintużaw fl-

isport jistgħu jinġarru. 

 

10. SIGURTA’ 

 

10.1. L-istruzzjonijiet u l-gwida tas-sigurtà ta’ natura mhux kunfidenzjali li għandhom jinkludu l-

awtorità u r-responsabbiltajiet tal-persunal tal-ħidma. Il-politika u l-proċeduri għall-

immaniġġar u r-rappurtar ta’ reati abbord bħall-interferenza mhux legali, sabutaġġ, theddid 

ta’ bombi, u ħtif għandhom ikunu imdaħħla ukoll. 

 

10.2. Deskrizzjoni ta’ miżuri u taħriġ ta' sigurtà preventiva. 

 

Nota: Partijiet ta’ l-istruzzjonijiet u l-gwida tas-sigurtà jistgħu jinżammu kunfidenzjali. 
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11 IMMANIĠĠAR, NOTIFIKAR U RAPPURTAR TA' ĠRAJJIET 

 

Proċeduri għall-immaniġġar, notifikar u rappurtar ta' ġrajjiet. Din it-taqsima għandha 

tinkludi: 

 

(a) Tifsiriet ta' ġrajjiet u tar-responsabbiltajiet rilevanti tal-persuni kollha nvoluti; 

 

(b) Illustrazzjoni tal-forom użati għar-rappurtar tat-tipi kollha ta' ġrajjiet (jew 

kopji tal-forom innifishom), struzzjonijiet dwar kif dawn għandhom jimtlew, 

l-indirizzi fejn dawn għandhom jintbagħtu u l-ħin permess sabiex dan isir; 

 

(ċ) Fil-każ ta' aċċident, deskrizzjonijiet ta’ liema dipartimenti tal-kumpannija, 

Awtoritajiet u organizzazzjonijiet oħra li għandhom ikunu notifikati, kif dan 

għandu jsir u f'liema sekwenza; 

 

(d) Proċeduri għan-notifika verbali lill-unitajiet tas-servizz tat-traffiku ta' l-ajru 

ta’ inċidenti li jinvolvu ACAS RAs, perikoli mill-għasafar, oġġetti perikolużi 

u kondizzjonijiet perikolużi; 

 

(e) Proċeduri sabiex jingħataw rapporti bil-miktub dwar l-inċidenti tat-traffiku ta’ 

l-ajru, ACAS RAs, impatt ma' agħsafar, inċidenti jew aċċidenti kawżati minn 

oġġetti perikolużi, u interferenza mhux legali; 
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(f) Proċeduri ta' rappurtar sabiex tkun żgurata l-konformità ma’ l-OPS 1.085(b) u 

1.420. Dawn il-proċeduri għandhom jinkludu proċeduri ta' rappurtar relatat 

mas-sigurtà interna li għandha tkun segwita mill-membri ta’ l-ekwipaġġ, 

intiżi sabiex jiżguraw illi l-kmandant ikun magħraf  minnufih dwar 

kwalunkwe inċident illi jkun ipperikola, jew li seta’ jipperikola, is-sigurtà 

matul it-titjira u illi huwa/hija huwa provdut bit-tagħrif rilevanti kollu. 

 

12 REGOLI TA' L-AJRU 

 

Regoli ta’ l-ajru jinkludu: 

 

(a) Regoli viżwali u tat-titjira ta’ l-istrument; 

 

(b) Applikazzjoni territorjali tar-Regoli ta’ l-Ajru; 

 

(ċ) Proċeduri tal-komunikazzjoni inkluż il-proċeduri tal-ħsara tas-COM; 

 

(d) Tagħrif u struzzjonijiet dwar l-interċettazzjoni ta’ l-ajruplan ċivili; 

 

(e) Iċ-ċirkustanzi fejn għandu jinżamm is-smiegħ tar-radju; 

 

(f) Sinjali; 
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(g) Sistema tal-ħin użata fil-ħidma; 

 

(h) Awtorizzazzjonijiet ta’ l-ATC, konformita' mal-pjan tat-titjira u r-rapporti tal-

posizzjoni; 

 

(i) Sinjali viżwali użati sabiex iwissu ajrpulan mhux awtorizzat li jtir fi jew madwar żona 

restritta, projbita jew ta' perikolu; 

 

(j) Proċeduri għall-piloti li josservaw aċċident jew li jirċievu trasmissjoni ta'perikolu; 

 

(k) Il-kodiċi ta’ l-art/viżwali għall-użu minn nies li jsalvaw, deskrizzjoni u l-użu ta’ sinjal 

ta' għajnuna; u 

 

(l) Sinjali ta’ periklu u ta' urġenza. 

 

13 TWILLIJA 

 

Deskrizzjoni ta’ l-arranġamenti tat-twillija, proċeduri assoċjati u responsabbiltajiet tal-

ġestjoni. 

 

B KWISTJONIJIET TAL-ĦIDMA TA’ AJRUPLAN – RELATATI MAT-TIP 

 

Filwaqt li jittieħed kont tad-differenzi bejn it-tipi, u l-varjanti tat-tipi, taħt l-intestaturi li 

ġejjin: 
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0. TAGĦRIF ĠENERALI U UNITAJIET TAL-KEJL 

 

0.1. Tagħrif ġenerali (e.ż. daqsijiet ta’ l-ajruplan), inkluż deskrizzjoni ta’ l-unitajiet tal-kejl użat 

għall-ħidma tat-tip ta’ ajruplan ikkonċernat u t-tabelli ta' konverżjoni. 

 

1. LIMITAZZJONIJIET 

 

1.1. Deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet ċertifikati u l-limitazzjonijiet tal-ħidma applikabbli inkluż: 

 

(a) Stat ta' ċertifikazzjoni (e.ż. CS–23, CS–25, ICAO Anness 16 (CS–36 u CS–34) eċċ); 

 

(b) Konfigurazzjoni tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera għal kull tip ta’ ajruplan 

inkluż preżentazzjoni bl-istampi; 

 

(ċ) Tipi ta’ ħidma li huma approvati (e.ż. VFR/IFR, CAT II/III, Tip RNP, titjira 

f’kondizzjonijiet ta’ formazzjoni ta' silġ magħrufa eċċ); 

 

(d) Komposizzjonoi ta’ l-ekwipaġġ; 

 

(e) Massa u ċ-ċentru tal-gravità; 

 

(f) Limitazzjonijiet tal-veloċità; 

 

(g) Envelope(s) tat-titjira; 

 

(h) Limiti tar-riħ li jinkludu ħidmiet fuq runways kontaminati; 
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(i) Limitazzjonijiet ta' l-eżekuzzjoni għall-konfigurazzjonijiet applikabbli; 

 

(j) L-inklinazzjoni tar-runway; 

 

(k) Limitazzjonijiet fuq runways imxarrba jew kontaminati; 

 

(l) Kontaminazzjoni ta’ l-arja; u 

 

(m)  Limitazzjonijiet tas-sistema. 

 

2. PROĊEDURI NORMALI 

 

2.1. Il-proċeduri normali u d-dmirijiet assenjati lill-ekwipaġġ, iċ-checklistsxierqa, is-sistema 

għall-użu taċ-checklistsu dikjarazzjoni li tkopri l-proċeduri tal-koordinazzjoni neċessarja 

bejn it-titjira u l-ekwipaġġ tal-kabina. Il-proċeduri u d-dmirijiet normali li ġejjin għandhom 

ikunu nklużi: 

 

(a) Ta’ qabel it-titjira; 

 

(b) Ta’ qabel it-tluq; 

 

(ċ) L-issettjar u l-ikkontrollar ta’ l-altimetru; 

 

(d) Is-sewqan ta' l-ajruplan, it-Tluq u l-Angolu tat-tluq; 

 

(e) Proċeduri għat-tnaqqis tal-ħoss; 
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(f) Veloċità moderata u nżul; 

 

(g) Avviċinment. Preparazzjoni għall-inżul ul-għoli ta' informazzjoni; 

 

(h) Avviċinament tal-VFR; 

 

(i) Avviċinament ta’ l-Istrument; 

 

(j) Avviċinament Viżwali u Tidwir; 

 

(k) Avviċinament Mhux Milħuq; 

 

(l) Inżul Normali; 

 

(m) Wara l-Inżul; u 

 

(n) Ħidma fuq runwaysmxarrba jew kontaminati. 
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3. PROĊEDURI MHUX NORMALI U TA’ EMERĠENZA 

 

3.1. Il-proċeduri u d-dmirijiet mhux normali u ta' emerġenza assenjati lill-ekwipaġġ, iċ-

checklists xierqa, is-sistema għall-użu taċ-checklists u dikjarazzjoni li tkopri l-proċeduri 

ta'koordinazzjoni neċessarja bejn l-ekwipaġġ tat-titjira u tal-kabina. Il-proċeduri mhux 

normali u ta’ emerġenza li ġejjin għandhom ikunu nklużi: 

 

(a) Inkapaċità ta’ l-Ekwipaġġ; 

 

(b) Eżerċizzji tan-Nirien u tad-Duħħan; 

 

(ċ) Titjira mhux bi pressjoni u titjira bi pressjoni parzjali; 

 

(d) Li taqbeż il-limiti strutturali bħal inżul b’piż żejjed; 

 

(e) Li taqbeż il-limiti ta' radjazzjoni kożmika; 

 

(f) Impatt minn Beraq; 

 

(g) Komunikazzjonijiet ta' perikolu u twissija lill- ATC għall-emerġenzi; 

 

(h) Ħsara tal-magna; 
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(i) Ħsarat fis-sistema; 

 

(j) Gwida għal devjazzjoni f’każ ta’ Ħsara Teknika Serja; 

 

(k) Twissija tal-Qrubija lejn l-Art; 

 

(l) Twissija TCAS; 

 

(m) Windshear; u 

 

(n) Inżul ta’ Emerġenza/Ditching; u 

 

(o) Proċeduri tat-tluq mhux ippjanat. 

 

4. EŻEKUZZJONI 

 

4.0. Id-data ta' l-eżekuzzjoni għandha tkun provduta fil-forma li fiha tista’ tintuża mingħajr 

diffikultà. 

 

4.1. Data ta' l-eżekuzzjoni. Materjal ta' l-eżekuzzjoni li joffri d-data neċessarja għall-konformità 

mar-rekwiżiti ta' l-eżekuzzjonipreskritti fl-OPS 1 Subpartijiet F, G, H u I għandhom ikunu 

nklużi sabiex jippermettu t-twaqqif tal-: 

 

(a) Limiti tat-tluq– Massa, Altitudni, Temperatura; 

 

(b) It-tul taż-żona tat-tluq (xotta, mxarrba, kontaminata); 
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(ċ) Data tal-passaġġ nett tat-titjira għall-kalkolu tal-ħelsien ta' l-ostakolu jew, fejn 

japplika, il-passaġġ tat-titjira tat-tluq; 

 

(d) It-telf fl-angolu ta'tluq; 

 

(e) Limiti tat-tluq matul ir-rotta; 

 

(f) Limiti ta' tluq fl-avviċinament; 

 

(g) Limiti ta' tluq fl-inżul; 

 

(h) Tul taż-żona ta’ l-inżul (xotta, mxarrba, kontaminata) inkluż l-effetti ta’ ħsara matul 

it-titjira ta’ sistema jew apparat, jekk din taffettwa d-distanza ta' l-inżul; 

 

(i) Limiti ta’ l-enerġija tal-brejk; u 

 

(j) Veloċitajiet applikabbli għad-diversi stadji tat-titjira (jitqiesu ukoll runways mxarrba 

jew kontaminati). 
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4.1.1. Data supplimentari li tkopri titjir f’kondizzjonijiet ta’ formazzjoni ta' silġ. Kwalunkwe 

eżekuzzjoni ċertifikata relatata ma’ konfigurazzjoni permissibbli, jew devjazzjoni tal-

konfigurazzjoni, bħall-istrument ta’ kontra l-iskiddjar ma jaħdimx, għandhom jiddaħħlu. 

 

4.1.2. Jekk data ta' l-eżekuzzjoni, kif meħtieġ għall-klassi ta' l-eżekuzzjoni xierqa, ma tkunx 

disponibbli fl-AFM approvat, imbagħad data oħra aċċetabbli  lill-Awtorità għandha 

tiddaħħal. Alternattivament, il-Manwal tat-Tħaddim jista’ jkun fih referenza għad-data 

approvata li tkun fl-AFM fejn din id-Data x’aktarx ma tintużax ta’ spiss jew f’emerġenza. 

 

4.2. Data ta' l-Eżekuzzjoni addizzjonali ta' l-eżekuzzjoni addizzjonali fejn tapplika tinkludi: 

 

(a) L-angoli kollha tat-tluq tal-magna; 

 

(b) Data Drift-down; 

 

(ċ) L-effett tal-fluwidi għat-tneħħija tas-silġ/ ta’ kontra s-silġ; 

 

(d) Titjira bit-tagħmir ta’ l-inżul ‘l isfel; 

 

(e) Għall-ajruplan bi tlitt magni jew aktar, titjira ta’ ajruplan li jġorr in-nies regolarment 

b’magna waħda ma taħdimx; u 

 

(f) Titjiriet li jitwettqu taħt id-disposizzjonijiet tas-CDL. 
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5. IPPJANAR TAT-TITJIRA 

 

5.1. Data u struzzjonijiet necessarji għall-ippjanar ta’ qabel it-titjira u ta’ matul it-titjira inkluż 

fatturi bħall-iskedi tal-veloċità u l-arranġamenti tal-qawwa. Fejn ikun applikabbli, il-

proċeduri għall-ħidmiet bil-magna(i) mitfija, ETOPS (partikolarment il-veloċità moderata 

ta’ magna waħda ma taħdimx u d-distanza massima sa’ ajrudrom adegwat stabbilit skond l- 

OPS 1.245) u titjiriet lejn ajrudromi iżolati għandhom ikunu nklużi. 

 

5.2 Il-metodu tal-kalkolazzjoni tal-fjuwil meħtieġ għad-diversi stadji tat-titjira, skond l-OPS 

1.255. 

 

6. MASSA U BILANĊ 

 

Struzzjonijiet u data għall-kalkolu tal-massa u l-bilanċ jinkludu: 

 

(a) Sistema tal-kalkolazzjoni (e.ż. Sistema ta’ l-Indiċi); 

 

(b) Tagħrif u struzzjonijiet għat-tlestija tad-dokumentazzjoni tal-massa u l-bilanċ, inkluż 

il-manwal u t-tipi ġenerati bil-kompjuter; 

 

(ċ) Mases li jillimitaw u ċ-ċentri tal-gravità għat-tipi, il-varjanti jew l-ajruplan 

individwali użati mill-operatur; u 

 

(d) Massa tal-Ħidma xotta u ċ-ċentru tal-gravità jew l-indiċi korrispondenti. 
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7. TAGĦBIJA 

Proċeduri u disposizzjonijiet għat-tagħbija u l-qafla tat-tagħbija fl-ajruplan. 

 

8. LISTA TAD-DEVJAZZJONI TAL-KONFIGURAZZJONI 

 

Il-Lista (i) tad-Devjazzjoni tal-Konfigurazzjoni (CDL), jekk provduti mill-fabbrikant, 

filwaqt li jittieħed kont tat-tipi u l-varjanti ta’ l-ajruplan li jitħaddmu inkluż il-proċeduri li 

għandhom jiġu segwiti meta ajruplan jintbagħat taħt it-termini tas-CDL tiegħu. 

 

9. LISTA TA’ TAGĦMIR MINIMU 

 

Il-lista ta’ ta' TagħmirMinimu (MEL) li tieħu kont tat-tipi u l-varjanti ta’ l-ajruplan li 

jitħaddmu u t-tip(i)/żona(i) tal-ħidma. L-MEL għandha tinkludi t-tagħmir tan-navigazzjoni 

u tieħu kont ta' l-eżekuzzjoni meħtieġa għar-rotta u ż-żona tal-ħidma. 

 

10.  TAGĦMIR TA' SOPPRAVIVENZA U TA’ L-EMERĠENZA INKLUŻ L-OSSIĠNU 

 

10.1. Lista ta’ Tagħmir ta' soppravivenza li għandu jinġarr għar-rotot li għandhom jittajjru u l-

proċeduri għall-ikkontrollar tal-manutenzjoni ta’ dan it-tagħmir qabel it-tluq. L-

istruzzjonijiet dwar il-post, l-aċċessibilità u l-użu tat-tagħmir ta' soppravivenza u ta’ 

emerġenza u ċ-checklist(s)assoċjati għandhom ikunu nklużi ukoll. 
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10.2. Il-proċedura sabiex jiġi stabbilit l-ammont ta’ ossiġnu meħtieġ u l-kwantità li hija 

disponibbli. Il-profil tat-titjira, in-numru ta’ l-okkupanti u d-dikompressjoni tal-kabina 

possibbli għandhom jitqiesu. It-tagħrif provdut għandu jkun fil-forma li fiha jista’ jintuża 

mingħajr diffikultà. 

 

11. PROĊEDURI TA’ EVAKWAZZJONI TA’ EMERĠENZA 

 

11.1. Struzzjonijiet għall-preparazzjoni ta’ l-evakwazzjoni ta’ emerġenza inkluż il-

koordinazzjoni ta’ l-ekwipaġġ u l-posizzjoni ta’ l-istazzjoni ta’ l-emerġenza. 

 

11.2. Il-proċeduri ta’ evakwazzjoni. Deskrizzjoni tad-dmirijiet tal-membri kollha ta’ l-ekwipaġġ 

għall-evakwazzjoni rapida ta’ l-ajruplan u l-immaniġġartal-passiġiera f’każ ta’ inżul furzat, 

inżul ta’ emerġenza u emerġenza oħra. 

 

12. SISTEMI TA’ L-AJRUPLAN 

 

Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ l-ajruplan, kontrolli relatati u indikazzjonijiet u struzzjonijiet 

tal-ħidma. 
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Ċ STRUZZJONIJIET U TAGĦRIF DWAR IR-ROTTA U  L-AJRUDROM 

 

1. Struzzjonijiet u tagħrif relatat mal-komunikazzjonijiet, in-navigazzjoni u l-ajrudromi inkluż 

livelli tat-titjira u altitudni minima għal kull rotta li għandha tittajjar u l-valuri minimi tal-

ħidma għal kull ajrudrom ippjanat li sejjer jintuża, inkluż: 

 

(a) Livell/altitudni tat-titjira minima; 

 

(b) Valuri minimi tal-ħidma għat-tluq, id-destinazzjoni u l-ajrudrommi alternattivi; 

 

(ċ) Faċilitajiet tal-komunikazzjoni u l-għajnuniet tan-navigazzjoni; 

 

(d) Data tar-runway  u l-faċilitajiet ta’ l-ajrudrom; 

 

(e) Avviċinament, avviċinament mhux milħuq u proċeduri tat-tluq inkluż il-proċeduri tat-

tnaqqis tal-ħoss; 

 

(f) Proċeduri f'kaz ta' ħsara tas-COM; 

 

(g) Faċilitajiet tat-tfittxija u s-salvataġġ fiż-żona li fuqha l-ajruplan għandu jittajjar; 

 

(h) Deskrizzjoni tal-karti awronawtiċi li għandhom jinġarru abbord fir-rigward it-tip tat-

titjira u r-rotta li għandha tittajjar, inkluż il-metodu sabiex tkun ikkontrollata l-validità 

tagħhom; 

 

(i) Disponibbilità tat-tagħrif awronawtiku u s-servizzi tal-MET; 
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(j) Proċeduri COM/NAV tul ir-rotta; 

 

(k) Kategorizzazzjoni ta’ l-ajrudrom għall-kwalifika tal-kompetenza ta’ l-ekwipaġġ tat-

titjira 

 

(l) Limitazzjonijiet ta’ ajrudrom speċjali (limitazzjonijiet ta' eżekuzzjoni  u proċeduri tal-

ħidma). 

 

D TAĦRIĠ 

 

1. Sillabi ta' taħriġ u programmi ta’ kontroll għall-persunall tal-ħidma kollha assenjati 

dmirijiet ta' ħidma b’konnessjoni mal-preparazzjoni u/jew il-kondotta tat-titjira. 

 

2. Sillabi ta' taħriġ u programmi ta’ kontroll għandhom jinkludu: 

 

2.1. Għall-ekwipaġġ tat-titjira. L-oġġetti rilevanti kollha preskritti fis-Subparti E u N; 

 

2.2. Għall-ekwipaġġ tal-kabina. L-oġġetti rilevanti kollha preskritti fis-Subparti O; 
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2.3. Għall-persunal tal-ħidmiet ikkonċernat, inkluż il-membri ta’ l-ekwipaġġ: 

 

(a) L-oġġetti rilevanti preskritti fis-Subparti R (it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi bl-

Ajru); u 

 

(b) L-oġġetti rilevanti preskritti fis-Subparti S (Sigurtà). 

 

2.4. Għall-persunal tal-ħidmiet minbarra l-membri ta’ l-ekwipaġġ (e.ż. dispaċċer, persunal ta' l-

immaniġġar, eċċ.). L-oġġetti rilevanti l-oħra kollha preskritti fl-OPS li għandhom x’jaqsmu 

max-xogħolijiet tagħhom. 

 

3. Proċeduri 

 

3.1. Proċeduri ta' taħriġ u kontroll. 

 

3.2. Proċeduri li għandhom ikunu applikati f’każ illi l-persunal ma jilħaqx jew ma jżommx l-

istandards meħtieġa. 

 

3.3. Proċeduri sabiex ikun żgurat illi s-sitwazzjonijiet mhux normali jew ta’ emerġenza li 

jeħtieġu l-applikazzjoni ta’ parti jew il-proċeduri mhux normali jew ta’ emerġenza kolha u 

s-simulazzjoni ta’ IMC permezz ta' mezzi artifiċjali, mhumiex simulati matul titjiriet ta' 

trasport kummerċjali bl-ajru. 

 

4. Deskrizzjoni tad-dokumentazzjoni li għandha tinħażen u l-perjodi tal-ħażna. (Ara l-

Appendiċi 1 ta' l-OPS 1.1065). 
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Appendiċi 1 sa’ OPS 1.1065 

Perjodi tal-ħażna tad-dokument 

 

Operatur għandu jiżgura illi l-informazzjoni/dokumentazzjoni li ġejja tinħażen f’forma aċċetabbli, 

aċċessibbli għall-Awtorità, għall-perjodi murija fit-Tabella hawn taħt. 

 

Nota: Tagħrif addizzjonali li jirrigwarda reġistri ta' manutenzjoni huwa preskritt fil-Parti-M. 

 

Tabella 1 

Tagħrif użat għall-preparazzjoni u t-twettieq tat-titjira 

 

Tagħrif użat għall-preparazzjoni u t-twettieqtat-titjira kif deskritt fl-OPS 
1.135 

Pjan tal-ħidma tat-titjira 3 XHUR 
Ġurnal tekniku ta’ l-ajruplan 36 xahar wara d-data ta’ l-

aħħar dħul, skond Parti M 
M.A.306(c) 

Dokumentazzjoni ta’ l-għoti ta' tagħrif 
NOTAM/AIS speċifiku għar-rotta jekk editjat 

mill-operatur 

3 xhur 

Dokumentazzjoni tal-massa u tal-bilanċ 3 xhur 
Notifika tat-tagħbijiet speċjali inkluż oġġetti 

perikolużi 
3 xhur 
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Tabella 2 

Rapporti 

Rapporti 
Ġurnal tal-vjaġġ 3 XHUR 
Rapport (i) tat-titjira għar-
reġistrar ta' dettalji tar-
reġistrar ta’ kwalunkwe 
ġrajja, kif imniżżel fl-OPS 
1.420, jew kwalunkwe 
ġrajja li l-kmandant iqis 
neċessarju li 
jirraporta/jirreġistra 

3 xhur 

Rapporti dwar l-eċċess 
ta' xogħol u/jew it-
tnaqqis tal-perjodi tal-
mistrieħ 

3 xhur 

 

Tabella 3 

Ir-reġistri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

Ir-reġistri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 
Titjira, Xogħol u l-ħin tal-mistrieħ 15-IL XAHAR 
Liċenzja Sakemm il-membru ta’ l-ekwipaġġ 

tat-titjira juża l-privileġġi tal-
liċenzja ta’ l-operatur 

Taħriġ u kkontrollar ta' 
adattament 

3 SNIN  

Kors tal-kmandant (inkluż l-
ikkontrollar) 

3 snin  

Taħriġ u kkontrollar rikorrenti 3 snin  
Taħriġ u kkontrollar sabiex 
jaħdem fi kwalunkwe sit tal-pilota 

3 snin  

Esperjenza riċenti (riferenza OPS 
1.970) 

15-il xahar  

Kompetenza tar-rotta u ta’ l-
ajrudrom (riferenza għall-
OPS1.975) 

3 snin  

Taħriġ u kwalifika għall-ħidmiet 
speċifiċi meta meħtieġa mill-OPS 
(e.ż. ħidmiet ETOPS CATII/III) 

3 snin  

Taħriġ fl-Oġġetti Perikolużi kif 
xieraq 

3 snin  
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Tabella 4 

Reġistri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

Reġistri ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina 

Ħin tat-Titjira, tax-xogħol u 
tal-mistrieħ  

15-IL XAHAR  

Taħriġ tal-bidu, taħriġ ta' 
adattament u fid-differenzi 
(inkluż l-ikkontrollar) 

Sakemm il-membru ta’ l-
ekwipaġġ tal-kabina huwa 
impjegat mill-operatur 

Taħriġ rikorrenti u ta' 
aġġornament (inkluż l-
ikkontrollar) 

Sa’ 12-il xahar wara li l-membru 
ta’ l-ekwipaġġ tal-kabina ikun 
telaq l-impjieg ta' l-operatur 

Taħriġ ta’ l-Oġġetti Perikolużi 
kif xieraq  

3 SNIN  

 

Tabella 5 

Reġistri għall-persunal ta’ ħidmiet oħra 

Reġistri għall-persunal ta’ ħidmiet oħra 

Reġistri tat-taħriġ/kwalifika tal-
persunal l-ieħor li għalihom ikun 
hemm il-ħtieġa ta’ programm ta’ 
taħriġ approvat mill-OPS 

L-aħħar 2 reġistri tat-taħriġ 

 

Tabella 6 

Reġistri oħra 

Reġistri oħra 
Reġistri dwar id-doża 
ta'radjazzjoni kożmika u solari 

Sa’ 12-il xahar wara li l-membru 
ta’ l-ekwipaġġ ikun ħalla l-
impjieg ta’ l-operatur 

Reġistri tas-Sistema tal-
Kwalità 

5 snin 

Dokument tat-Trasport ta’ l-
Oġġetti Perikolużi 

3 xhur wara t-tlestija tat-titjira  

Checklist ta‘ l-Aċċetazzjoni ta‘ 
l-Oġġetti Perikolużi  

3 xhur wara t-tlestija tat-titjira  
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SUBPARTI Q 

LIMITAZZJONIJIET FUQ IL-ĦIN TAT-TITJIRIET U DMIRIJIET U L-ĦTIĠIET TA’ MISTRIEĦ 

 

OPS 1.1090 

Mira u kamp ta' applikazzjoni 

 

1. Operatur għandu jistabblilixxi l-limitazzjonijiet fuq il-ħin tat-titjiriet u d-dmirijiet u skemi 

ta’ mistrieħ (FTL) għall-membri ta’ l-ekwipaġġ. 

 

2. Operatur għandu jiżgura li għat-titjiriet kollha tiegħu: 

 

2.1. Il-limitazzjonijiet fil-ħin tat-titjiriet u d-dmirijiet u l-iskemi ta’ mistrieħ hu skond dawn it-

tnejn: 

 

(a) id-disposizzjonijiet ta’ din is-subparti; u 

 

(b) kull disposizzjoni addizzjonali li huma applikati mill-Awtorità skond id-

disposizzjonijiet ta’ din is-Subparti bil-ħsieb li tinżamm is-sigurta. 

 

2.2. It-titjiriet huma ppjanati sabiex jiġu mitmuma, meta jitqies iż-żmien meħtieġ għad-dmirijiet 

ta’ qabel it-titjira, it-titjira u l-ħinijiet sat-titjira lura, fil-ħin permess għad-dmirijiet fl-ajru. 

 

2.3. Ir-rosters tax-xogħol għandhom jkunu ppreparati u ppubblikati biżżejjed bil-quddiem biex 

jipprovdu l-opportunità għall-membri ta’ l-ekwipaġġ biex jippjanaw mistrieħ xieraq. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   437 
ANNESS DG C III   MT 

3. Resposabbiltajiet ta’ l-Operatur 

 

3.1. Operatur għandu jinnomina bażi ta’ residenza għal kull membru ta’ l-ekwipaġġ. 

 

3.2. L-Operaturi huma mistennija japprezzaw ir-relazzjoni bejn il-frekwenzi u l-mudell tad-

dmirijiet waqt il-perjodi tat-titjira u perjodi ta’ mistrieħ u tingħata konsiderazzjoni xierqa 

lill-effetti kumulattivi ta’ sigħat twal ta’ xogħol b’intervall ta’ mistrieħ minimu. 

 

3.3. Operaturi għandhom jallokaw il-mudelli tad-dmirijiet li jevitaw tali prattika mhux mixtieqa 

bħall-alternazzjoni bejn dmirijiet matul il-ġurnata/il-lejl jew iż-żamma mit-titjir tal-membri 

ta’ l-ekwipaġġ sabiex isseħħ firda bejn il-mudelli ta' l-irqad/tax-xogħol. 

 

3.4. Operaturi għandhom jippjanaw il-ġranet lokali ħielsa mid-dmirijiet u javżaw lill-membri ta’ 

l-ekwipaġġ bil-quddiem. 

 

3.5. Operaturi għandhom jiżguraw li l-perjodi ta’ mistrieħ jipprovdu ħin suffiċjenti biex iħalli l-

ekwipaġġ jirkupra mill-effetti ta’ dmirijiet preċedenti u li jkunu mistrieħa sew fil-bidu tal-

perjodu tad-dmirijiet matul it- titjira ta’ wara. 

 

3.6. Operaturi għandhom jiżguraw li l-perjodi tad-dmirijiet waqt it-titjira huma ppjanati biex 

jippermettu li l-membri ta’ l-ekwipaġġ jibqgħu ħielsa biżejjed mill-għejja biex jkunu 

jistgħu joperaw għall-livell sodisfaċenti ta’ sigurta taħt iċ-ċirkostanzi kollha. 

 

4. Responsabbiltajiet tal-Membri ta’ l-Ekwipaġġ 

 

4.1. Membru ta’ l-ekwipaġġ m' għandux jopera ajruplan jekk hu/hi jaf/taf li hu qed ibati minn 

għejja jew ma jħossux tajjeb, tant li t-titjira tista’ tiġi pperikolata. 
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4.2. Membri ta’ l-ekwipaġġ għandhom jagħmlu użu tajjeb ta’ l-opportunitajiet u l-faċilitajiet 

ipprovduti għall-mistrieħ, u għandhom jippjanaw u jużaw il-perjodi ta’ mistrieħ tagħhom 

tajjeb. 

 

5. Responsabiltajiet ta’ l-Awtoritajiet ta’ l-Avjazzjoni Ċivili 

 

 

5.1. Varjazzjonijiet 

 

5.1.1. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, l-Awtorità tista’ tippermetti varjazzjonijiet 

għar-rekwiżiti ta’ din is-Subparti skond il-liġijiet applikabbli u l-proċeduri fl-Istati Membri 

konċernati u b’konsultazzjoni mal-partijiet interessati. 

 

5.1.2. Kull operatur irid juri lill-Awtorità, bl-użu ta’ l-esperjenza operazzjonali u waqt li jieħu 

kont tal-fatturi rilevanti oħra bħall-għarfien xjentifiku kurrenti, li l-varjazzjoni mitluba 

tipproduċi l-istess livell ta’ sigurtà. 

 

Varjazzjonijiet bħal dawn għandhom jkunu akkumpanjati fejn jixraq b’miżuri adatti biex 

ipattu. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   439 
ANNESS DG C III   MT 

OPS 1.1095 

Tifsiriet 

 

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, it-tifsiriet li ġejjin għandhom japplikaw: 

 

1.1. Ekwipaġġ miżjud tat-titjira: 

 

Ekwipaġġ ta’ titjira li jinkludi iktar minn numru minimu mitlub għall-operazzjoni ta’ l-

ajruplan u li fih kull membru ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira jista’ jħalli/tħalli postu/ha u jiġi 

sostitut minn membru ieħor ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira bi kwalifiki xierqa. 

 

1.2. Il-ħin tat-titjira (Block Time): 

 

Iż-żmien bejn meta l-ajruplan l-ewwel jiċċaqlaq mill-post fejn hu pparkjat għall-iskop li 

jitlaq, sa meta jieqaf fil-post ippjanat għal l-ipparkjar u l-magni u l-iskrejjen jitwaqqfu. 

 

1.3. Intervall: 

 

Perjodu liberu mid-dmirijiet kollha, li jiswa bħala ħin ta’ dmir, li hu inqas minn perjodu ta’ 

mistrieħ. 

 

1.4. Dmir: 

 

Kull xogħol marbut ma' l-attivita' ta’ min għandu l-AOC li membru ta’ l-ekwipaġġ hu 

mitlub li jagħmel. Sakemm regoli speċifiċi huma pprovduti minn dan ir-Regolament, l-

Awtorità għandha tfisser jekk u sa liema limitu, li wieħed ikun lest għal meta jiġi msejjaħ, 

huwa meqjus bħala dmir. 
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1.5. Perjodu ta' xogħol: 

 

Perjodu li jibda’ meta l-membru ta’ l-ekwipaġġ hu mitlub minnoperatur biex jibda’ ix-

xogħol u jispiċċa meta l-membru ta’ l-ekwipaġġ hu liberu min kull xogħol. 

 

1.6. Perjodu ta' Xogħol fuq Titjira: 

 

Perjodu ta' Xogħol fuq Titjira (PDT) huwa ż-żmien kollu waqt li l-istess persuna topera 

f’inġenju ta’ l-ajru bħala membru ta’ l-ekwipaġġ tiegħu. Il-PDT jibda’ meta l-membru ta’ l-

ekwipaġġ huwa mitlub minn operatur biex jirraporta għat-titjira jew sensiela ta’ titjiriet; 

jispiċċa fit-tmiem ta’ l-aħħar titjira li fuqa hu/hi huwa membru operattiv ta’ l-ekwipaġġ. 

 

1.7. Bażi ta’ residenza: 

 

Il-post nominat mill-operatur lill-membru ta’ l-ekwipaġġ li minnu l-membru ta’ l-ekwipaġġ 

normalment jibda’ u jispiċċa perjodu ta’ dmir jew sensiela ta’ perjodi ta’ dmir u fejn, taħt 

kondizzjonijiet normali, l-operatur mhux responabbli għall-akkomodazzjoni tal-membru ta’ 

l-ekwipaġġ konċernat. 

 

1.8. Jum Lokali: 

 

Perjodu ta’ 24 siegħa li jibda’ fil- 00:00 ħin lokali. 

 

1.9. Lejl Lokali: 

 

Perjodu ta’ 8 sigħat li jseħħ bejn it-22:00 siegħa u t-08:00 siegħa tal-ħin lokali. 
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1.10. Jum Wieħed Liberu mid-Dmir: 

 

Jum wieħed liberu mid-dmir għandu jinkludi żewġt iljieli lokali. Perjodu ta’ mistrieħ jista’ 

jiġi nkluż bħala parti mill-ġurnata ta’ mistrieħ. 

 

1.11. Membru ta’ l-ekwipaġġ operattiv: 

 

Membru ta’ l-ekwipaġġ li jaqdi/taqdi id-dmirijiet tiegħu/tagħha f’inġenju ta’ l-ajru waqt 

titjira jew waqt parti minn titjira. 

 

1.12. Posizzjonament: 

 

It-trasferiment ta’ membru li mhux operattiv minn post għall-post, fuq talba ta’ l-operatur 

bit-tħollija barra taż-żmien ta’ l-ivjaġġar. Żmien ta’ l-ivjaġġar hu imfisser bħal: 

 

- żmien mid-dar għall-post ta’ rappurtar intiż u viċi-versa; 

 

- żmien għat-trasferiment lokali mill-post ta’ mistrieħ għall-bidu tad-dmirijiet u viċi-

versa. 

 

1.13. Perjodu ta’ Mistrieħ: 

 

Perjodu mhux interrott u definit ta’ żmien meta l-membru ta’ l-ekwipaġġ hu ħieles mid-

dmirijiet kollha u stad ta’ l-ajruport. 
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1.14. Stennija għas-sejħa tax-xogħol (Standby): 

 

Perjodu ta’ żmien definit li waqtu membru ta’ l-ekwipaġġ hu mitlub mill-operatur biex jkun 

disponibbli sabiex jirċievi assenjazzjoni għaltitjira, posizzjonament jew dmirijiet oħra 

mingħajr ma jidħol f’perjodu ta’ mistrieħ. 

 

1.15. "Window of Circadian Low” (WOCL): 

 

Il-Window of Circadian Low (WOCL) hu perjodu bejn it-02:00 siegħa u l-05:59 siegħa. Fi 

tliet żoni ta’ ħin il-WOCL jirreferi għall-ħin tad-dar. Il-barra minn dawn it-tlett żoni ta’ ħin 

il-WOCL jirreferi għal ħin tal-bażi tar-residenza għall-ewwel 48 siegħa wara t-tluq miż-

żona tal-ħin mill-bażi tar-residenza, u l-ħin lokali li jiġi wara. 

 

OPS 1.1100 

Limitazzjonijiet tal-ħinijiet tat-titjir u tad-dmirijiet  

 

1.1. Sigħat kumulattivi ta’ xogħol 

 

Operatur għandu jiżgura li l-perjodu totali ta’ dmirijiet li għalihom membru ta’ l-ekwipaġġ 

hu assenjat ma jkunux aktar minn: 

 

(a) 190 siegħa ta’ dmir fi kwalunkwe ġurnata minn 28 ġurnata konsekuttiva, mifruxa 

kemm hu prattiku b’mod indaqs matul dan il-perjodu; u 

 

(b) 60 siegħa ta’ dmir fi kwalunkwe ġurnata minn 7 t’ijiem konsekuttivi. 
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1.2. Limitu fuq it-total ta’ “block times” 

 

Operatur għandu jiżgura li t-total tal- block times tat-titjiriet li fuqhom membru individwali 

ta’ l-ekwipaġġ jiġi assenjat bħala membru ta' l-ekwipaġġ operattiv ma jinqabiżx: 

 

(a) 900 siegħa fis-sena ta’ kalendarju; 

 

(b) 100 siegħa fi kwalunkwe 28 ġurnata konsekuttiva. 

 

OPS 1.1105 

Il-perjodu massimu kuljum ta' ħin ta' xogħol fuq titjira (FDP)  

 

1.1. Dan l-OPS ma japplikax għall-operazzjonijiet b'pilota wieħed jew għall-operazzjonijiet ta’ 

servizzi mediċi ta’ emerġenza. 

 

1.2. Operatur għandu jispeċifika l-ħinijiet ta’ rapportar li jirriflettu b'mod realistiku il-ħin ta’ 

dmirijiet fl-art marbuta mas-sigurtà kif approvati mill-Awtorità. 

 

1.3. Il-perjodu massimu kuljum ta' ħin FDP huwa ta’ 13-il siegħa. 

 

1.4. Dawn it-13-il siegħa għandhom jitnaqqsu bi 30 minuta għal kull settur mit-tielet settur il-

quddiem bi tnaqqis massimu totali ta’ sagħtejn. 
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1.5. Meta l-FDP jibda’ fil-WOCL, il-perjodu massimu msemmi fil-punt 1.3 u l-punt 1.4 għandu 

jitnaqqas bil 100% ta’ meta ħin jidħol fl-ieħor sa massimu ta’ sagħtejn. Meta l-FDP jispiċċa 

jew jinkludi kompletament il-WOCL, il-perjodu massimu FDP iddikjarat fil-punt 1.3 u fil-

punt 1.4 għandu jitnaqqas bil-50% tad-dħul tiegħu fuq l-ieħor. 

 

2. Estensjonijiet: 

 

2.1. Il-perjodu massimu kuljum ta' ħin FDP  jista’ jiġi estiż sa’ siegħa aktar. 

 

2.2. Mhux permessi li jsiru estensjonijiet għal FDP bażiku ta’ sitt setturi jew aktar. 

 

2.3. Fejn FDP jidħol fuq il-WOCL b’ estensjonijiet sa’ medda ta sagħtejn l-estensjonijiet huma 

limitati sa erba’ setturi. 

 

2.4. Fejn FDP jidħol fuq il-WOCL b’aktar minn sagħtejn l-estensjonijiet huma limitati sa’ żewġ 

setturi. 

 

2.5. In-numru massimu ta’ estensjonijiet hu ta’ tnejn fi kwalunkwe 7 t’ijiem konsekuttivi. 

 

2.6. Fejn FDP hu ppjanat biex juża estensjoni qabel u wara l-ħin minimu ta' mistrieħ mit-titjira 

jiżdied b’sagħtejn jew inkella wara l-ħin ta' mistrieħ mit-titjira biss jiżdied b’erba’ sigħat. 

Meta l-estensjonijiet jiġu wżati għall-FDP b’mod konsekuttivi l-ħin ta' mistrieħ ta’ qabel u 

wara bejn iż-żewġ operazzjonijiet għandu jittieħed jgħaddi konsekutivament. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   445 
ANNESS DG C III   MT 

2.7. Meta l-FDP b’estensjoni jibda’ fil-perjodu ta’ bejn it-22:00 sa l-04:59 l-operatur għandu 

jillimita l-FDP għal 11.45 sigħat. 

 

3. Ekwipaġġ tal-Kabina 

 

3.1. Biex ekwipaġġ tal-kabina jiġi assenjat titjira jew sensiela ta’ titjiriet, l-FDP ta’ l-ekwipaġġ 

tal-kabina jista’ jigi estiż bid-differenza fil-ħin ta' rappurtar bejn l-ekwipaġġ tal kabina u l-

ekwipaġġ tat-titjira, sakemm id-differenza ma tkunx ta’ aktar minn siegħa. 

 

4. Saħħa fl-Operazzjonijiet 

 

4.1. L-iskedi ppjanati jridu jipprovdu biex it-titjiriet jintemmu fl-itwal perjodu ta’ 

dmir ta' titjira. Biex jgħinu sabiex jinkiseb dan l-operaturi għandhom jieħdu 

azzjoni sabiex jibdlu l-iskeda jew l-arranġament ta’ l-ekwipaġġ sa mhux aktar 

tard ikun fejn l-operazzjoni effettiva taqbeż l-FDP massimu fuq aktar min 33% 

tat-titjiriet f’dik l-skeda matul il-perjodu ta’ l-istaġun ta’ dik l-iskeda. 

 

5. Posizzjonament 

 

5.1. Iż-żmien kollu mqatta’ fuq il-posizzjonament jingħadd bħala dmir. 

 

5.2. Posizzjonamnet wara li jirraportaw imma qabel ma joperaw għandu jiġi nkluż bħala parti 

mill-FDP imma ma għandux jgħodd bħala settur. 

 

5.3. Settur ta’ posizzjonament immedjatament wara settur operattiv jitqies għall-kalkolazzjoni 

tal-ħin massimu ta' mistrieħ minimu kif imfisser fl-OPS 1.1110 punti 1.1 u 1.2 hawn taħt. 
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6. FDP Estiż (Dmir Maqsum) 

 

6.1. L-Awtorità tista’, bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, tagħti l-kunsens għal 

operazzjoni bbażata fuq FDP estiż li jinkludi intervall. 

 

6.2. Kull operatur irid juri lill-Awtorità, bl-użu ta’ l-esperjenza operattiva u waqt li jqis fatturi 

oħra rilevanti, bħat-tagħrif xjentifiku kurrenti, li t-talba tiegħu għal FDP estiż tipproduċi l-

istess livell ta’ sigurtà. 

 

OPS 1.1110 

Mistrieħ 

1. Ħin minimu ta' mistrieħ 

 

1.1 Il-ħin minimu ta' mistrieħ li jrid jiġi pprovdut qabel ma jwettaq perjodu ta’ dmir waqt titjira 

li tibda mill-bażi ta’ residenza jkun twil ta’ l-inqas daqs il-perjodu ta' dmir preċedenti jew 

12 il-siegħa liema wieħed ikun l-itwal; 

 

1.2 Il-ħin minimu ta' mistrieħ li jrid jiġi pprovdut qabel ma jwettaq perjodu ta’ dmir waqt titjira 

li tibda il-bogħod mill-bażi ta’ residenza għandu jkun twil ta’ l-inqas daqs il-perjodu ta’ 

dmir jew 10 sigħat liema wieħed ikun l-itwal; fil-każ ta’ ħin minimu ta' mistrieħ l-bogħod 

mill-bażi ta’ residenza, l-operatur, waqt li jagħti kont tal-bżonnijiet tal-ivvjaġġar u oħrajn 

fiżjoloġiċi, irid jipprovdi għall-opportunità ta’ raqda ta’ 8 sigħat; 
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1.3. Kif irregolat mill-Awtorità bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, l-operatur 

għandu jiżgura li l-effetti tad-differenzi fiż-żoni tal-ħin fuq il-membri ta’ l-ekwipaġġ ikunu 

kompensati b’mistrieħ miżjud. 

 

1.4.1. Minkejja 1.1 u 1.2 u bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, l-Awtorità tista’ tħalli 

arranġamenti ta' mistrieħ imnaqqsa. 

 

1.4.2. Kull operatur irid juri lill-Awtorità, bl-użu ta’ l-esperjenza operattiva u waqt li jqis fatturi 

oħra rilevanti, bħat-tgħarif xjentifiku kurrenti, li t-talba tiegħu għal arranġamenti ta' 

mistrieħ imnaqqsa tipproduċi l-istess livell ta’ sigurtà. 

 

2. Perjodi ta’ mistrieħ 

 

2.1. Operatur għandu jiżgura li l-perjodu ta’ mistrieħ pprovdut hekk kif spjegat hawn fuq jiġi 

miżjud perjodikament, għal perjodu ta’ mistrieħ fil-gimgħa, ta’ 36 siegħa inklużi żewġt 

iljieli lokali, biex ma jkun hemm qatt iktar min 168 siegħa bejn it-tmiem ta'perjodu ta’ 

mistrieħ ta’ ġimgħa u l-bidu ta’ dak li jmiss. Bħala eċċezzjoni għall-OPS 1.1095 punt 1.9, l-

Awtorità tista’ tiddeċiedi li t-tieni taż-żewġ t’iljieli jista’ jibda’ mill-20:00 siegħa jekk il-

perjodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa jkollu dewmien ta’ mill-inqas 40 siegħa. 
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OPS 1.1115 

Estensjoni tal-perjodu ta' dmir fuq titjira minħabba mistrieħ meħud matul it-titjira  

 

1. Skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 hu pprovdut li kull operatur juri lill-Awtorità, bl-

użu ta’ l-esperjenża operattiva, u waqt li jqis fatturi oħra rilevanti bħall-għarfien xjentifiku 

kurrenti, li t-talbiet tiegħu jipproduċu l-istess livell ta’ sigurtà: 

 

1.1. Żieda fl-Ekwipaġġ tat-Titjira 

 

l-Awtorità għandha toħloq rekwiżiti fir-rigward taż-żieda fl-ekwipaġġ bażiku tat-titjira għall-

iskop li jiġi estiż il-perjodu ta' dmir fuqtitjira aktar mill-limiti fl-OPS 1.1105 hawn fuq; 

 

1.2. Ekwipaġġ tal-kabina 

 

l-Awtorità għandha toħloq rekwiżiti fir-rigward tal-ħin minimu ta' mistrieħ ta' membru(i) ta’ l-

ekwipaġġ tal-kabina fuq titjira meta l-FDP jmur lil hinn mill-limiti fl-OPS 1.1105 hawn fuq; 
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OPS 1.1120 

Ċirkostanzi mhux mistennija f'operazzjonijiet effettivi ta' titjir – id-diskrezzjoni tal-kmandant 

 

1. Meta jitqies il-bżonn ta’ kontroll attent ta’ dawn l-istanzi msemmija hawn taħt, matul l-

operazzjoni effettiva tat-titjira, li tibda mill-ħin tar-rapport, il-limiti ta' ħin ta' dmir fuq 

titjira,  il-perjodi ta' dmir u ta' mistrieħ imfassla f’din is-Subparti jistgħu jiġu emendati fil-

każ ta’ ċirkostanżi mhux mistennija. Kull tali bidla trid tkun aċċettabbli għall-kmandant 

wara konsultazzjoni mal-membri l-oħra kollha ta’ l-ekwipaġġ u jridu, fiċ-ċirkostanzi kollha, 

jimxu ma’ dan li ġej: 

 

1.1. L-FDP massimu mmsemmi fl-OPS 1.1105 punt 1.3 hawn fuq ma jistax jiżdied b’aktar 

minn sagħtejn sakemm ma kienx hemm żieda fl-ekwipaġġ tal-kabina, fl-liema każ il-

perjodu ta’ dmir fuq titjira ma jistax jiżdied b’aktar minn 3 sigħat; 

 

1.1.2. Jekk fl-aħħar settur f'FDP wara it-tluq iseħħu ċirkostanzi mhux mistennija li jirriżultaw fiż-

żieda permessa tinqabeż, it-titjira tista’ tkompli lejn id-destinazzjoni ppjanata jew 

alternattiva; 

 



 

 
13376/1/05 REV1   450 
ANNESS DG C III   MT 

1.1.3. Fil-każ li jseħħu dawn iċ-ċirkostanzi l-perjodu ta’ mistrieħ wara l-FDP jista’ jitnaqqas 

imma qatt taħt il-ħin minimu ta' mistrieħ mfisser fl-OPS 1.1110 punt 1.2 ta’ din is-Subparti; 

 

1.2. Il-Kmandant, fil-każ ta’ ċirkostanzi speċjali, li jkunu jistgħu jwasslu għall-għajja gravi, u 

wara konsultazzjoni mal-membri ta’ l-ekwipaġġ milquta, għandu jnaqqas il-ħin tad-dmir 

fuq titjira u/jew iżid il-ħin ta'mistrieħ biex jelimina kull effett ħażin fuq is-sigurtà tat-titjira; 

 

1.3. Operatur għandu jiżgura li: 

 

1.3.1. Il-Kmandant jagħmel rapport lill-operatur kull meta  l-FDP jiġi miżjud b’diskrezzjoni 

tiegħu/tagħha jew meta perjodu ta’ mistrieħ jitnaqqas waqt l-operazzjoni effettiva u . 

 

1.3.2. Fejn żieda ta' l-FDP jew tnaqqis ta’ perjodu ta' mistrieħ jkun ta’ aktar minn siegħa, kopja 

tar-rapport, li miegħu l-operatur għandu jżid il-kummenti tiegħu, jintbagħat lill-Awtorità 

mhux aktar tard minn 28 ġurnata wara l-ġrajja. 

 

OPS 1.1125 

Stennija għas-sejħa tax-xogħol (Standby) 

 

1. Standby fl-Ajruport 

 

1.1. Membru ta’ l-ekwipaġġ qiegħed fuq standby fl-ajruport minn meta jirraporta fil-punt 

normali ta’ rapport sat-tmiem tal-perjodu notifikat ta’ standby. 

 

1.2. Standby fl-ajruport għandu jgħodd kollu għar-raġunijiet ta’ sigħat ta' dmiri kumulattivi. 
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1.3. Meta immedjatament wara standby fl-ajruport jiġi dmir fuq titjira, ir-rabta bejn tali standby 

fl-ajruport u d-dmir fuq titjira assenjata għandha titfisser mill-Awtorità. F’tali każ, l-

istennija għas-standby fl-ajruport għandha tiżdied mal-perjodu ta' dmir imsemmi fl-OPS 

1.1110 taħt il-punti 1.1 u 1.2 għall-iskopijiet li jiġi kkalkulat il-ħin minimu ta' mistrieħ. 

 

1.4. Meta l-istandby fl-ajruport ma twassalx għall-assenjament ta’ dmir fuq titjira, din għandha 

tiġi segwita ta’ l-inqas b’perjodu ta’ mistrieħ kif regolat mill-Awtorità. 

 

1.5. Waqt l-istandby fl-ajruport l-operatur għandu jipprovdi lill-membri ta’ l-ekwipaġġ post 

kwiet u komdu mhux miftuħ għall-pubbliku. 

 

2. Tipi oħra ta’ standby (inkluż standby  f'lukanda) 

 

2.1. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, il-forom kollha ta’ standby għandhom 

ikunu rregolati mill-Awtorità, li għandha tqis dan li ġej: 

 

2.1.1. L-attivitajiet kollha għadhom ikunu fuq bażi ta’ roster/ jew b’notifika bil-quddiem. 

 

2.1.2. Il-bidu u t-tmiem tal-ħin ta’ standby għandhom jiġu mfissra u notifikati bil-quddiem. 

 

2.1.3. It-tul massimu ta’ kwalunkwe standby f'post barra l-punt ta’ rapport speċifikat għandu jiġi 

ddeterminat. 
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2.1.4. Meta jittieħdu in konsiderazzjoni il-faċilitajiet disponibbli għall-membri ta’ l-ekwipaġġ 

biex jistrieħu u fatturi oħra rilevanti, ir-relazzjoni bejn l-istandby u kwalunkwe dmir fuq 

titjira assenjat li jirriżulta mill-istandby għandu jiġi stabbilit. 

 

 

 

2.1.5. L-għadd tal-ħinijiet ta’ standby għall-iskopijiet ta' sigħat kumulattivi tad-dmirijiet għandu 

jiġi stabbilit. 

 

OPS 1.1130 

Nutriment 

 

Opportunità ta’ ikla u xarba trid iseħħ biex tiġi evitata ħsara fil-ħidma tal-membri ta’ l-ekwipaġġ, 

speċjalment meta l-FDP jaqbeż is-sitt sigħat. 

 

OPS 1.1135 

Reġistri tad-dmirijiet fuq titjira,  u perjodi ta' dmir u ta’ mistrieħ 

 

1. Operatur għandu jiżgura li r-reġistri tal-membri ta’ l-ekwipaġġ jinkludu: 

 

(a) ħin effettiv ta’ qadi ta’ dmir; 

 

(b) bidu, dewmien u t-tmiem ta’ kull dmir jew perjodi ta’ dmir fuq titjira; 
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(ċ) Perjodi ta’ mistrieħ u ġranet ħielsa mid-dmirijiet kollha; 

 

u huma miżmuma biex jiżguraw qbil mar-rekwiżiti ta’ din is-Subparti; kopji ta’ dawn ir-

reġistri għandhom ikunu disponibbli għall-membri ta’ l-ekwipaġġ fuq talba tagħhom. 

 

2. Jekk ir-reġistri miżmuma mill-operatur taħt il-paragrafu 1 ma tkoprix id-dmirijiet fuq titjira, 

perjodi ta’ dmir u ta' mistrieħ kollha tiegħu/tagħha, il-membru ta’ l-ekwipaġġ konċernat 

għandu jżomm reġistriindividwali tal- 

 

(a) ħinijiet effettivi ta’ dmir; 

 

(b) bidu, dewmien u t-tmiem ta’ kull perjodu ta’ dmir fuq titjira; u  

 

(c) perjodi ta’ mistrieħ u ġranet ħielsa minn kull dmir tiegħu/ tagħha. 

 

3. Membru ta’ l-ekwipaġġ għandu jippreżenta r-reġistritiegħu/tagħha fuq talba ta’ kwalunkwe 

operatur li juża s-servizzi tiegħu/tagħha qabel ma hu/hi jibda’ perjodu ta' dmir fuq titjira. 

 

4. Ir-reġistri għandhom jiġu ppreservati għal ta’ l-inqas 15-il xahar tal-kalendarju mid-data ta’ 

l-aħħar daħla rilevanti mdaħħla jew iktar jekk ikun meħtieġ skond il-liġijiet nazzjonali. 

 

5. Minbarra, operaturi għandhom iżommu separatament ir-rapporti tal-kmandant ta' l-inġenju ta' l-

ajru fuq il-perjodi ta' dmir fuq titjira estiżi, l-estensjoni tas-sigħat ta’ titjir u t-tnaqqis tal-perjodi 

ta’ mistrieħ, ta’ l-inqas għal sitt xhur wara il-ġrajja. 
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SUBPARTI R 

IT-TRASPORT TA’ OĠĠETTI PERIKOLUŻI BL-AJRU 

 

OPS 1.1150 

Terminoloġija 

 

(a) It-termini użati f’din is-Sub Parti għandhom it-tifsiriet li ġejjin: 

 

(1) Check List ta’ l-Aċċetazzjoni. Dokument użat sabiex jgħin fit-twettieq ta' kontroll fuq 

l-apparenza esterna ta' pakketti li fihom oġġetti perikolużi u d-dokumenti assoċjati 

tagħhom sabiex jiġi stabbilit ir-rekwiżiti xierqa kollha jkunu ntlaħqu. 

 

(2) Inġenju ta’ l-ajru tat-Tagħbija. Kwalunkwe inġenju ta’ l-ajru li jġorr oġġetti jew 

proprjetà iżda mhux passiġiera. F’dan il-kuntest dawn li ġejjin ma jitqiesux bħala 

passiġiera: 

 

(i) Membru ta’ l-ekwipaġġ; 

 

(ii) Impjegat ta’ operatur permess minn, u li jinġarr skond, l-istruzzjonijiet li jkun 

hemm fil-Manwal tat-Tħaddim; 

 

(iii) Rappreżentant awtorizzat ta’ l-Awtorità, jew 

 

(iv) Persuna b'dmirijiet fir-rigward ta’ tagħbija partikolari abbord. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   455 
ANNESS DG C III   MT 

(3) Aċċident b'Oġġetti Perikolużi. Ġrajja assoċjata ma’ u relatata mat-trasport ta' oġġetti 

perikolużi li tirriżulta fi ħsara fatali jew serja lill-persuna jew ħsara maġġuri fil-

proprjetà. 

 

(4) Inċident b'Oġġetti Perikolużi. Ġrajja, minbarra aċċident b'oġġetti perikolużi, assoċjata 

ma’ u relatat mat-trasport ta’ oġġetti perikolużi, li ma jseħħx neċessarjament abbord l-

inġenju ta’ l-ajru, li jirriżulta fi ħsara lill-persuna, ħsara lill-proprjetà, nirien, ksur, 

tixrid, taqtir ta’ fluwidu jew radjazzjoni jew prova oħra li l-integrità ta’ l-ippakkjar 

ma inżammitx. Kwalunkwe ġrajja li tirrigwarda t-trasport ta’ oġġetti perikolużi li 

tfixkel serjament l-inġenju ta’ l-ajru jew l-okkupanti tiegħu titqies ukoll li 

tikkostitwixxi inċident b'oġġetti perikolużi. 

 

(5) Dokument għat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi. Dokument li huwa speċifikat mill-

Istruzzjonijiet Tekniċi. Jitlesta mill-persuna li toffri oġġetti perikolużi għat-trasport 

bl-ajru u jkun fih tagħrif dwar dawk l-oġġetti perikolużi. Id-dokument ikollu 

dikjarazzjoni iffirmata li turi li l-oġġetti perikolużi huma deskritti bis-sħiħ u b’mod 

korrett bl-ismijiet tat-trasport bil-baħar xierqa tagħhom u n-numri ta’ l-UN/ID u illi 

dawn huma kklassifikati, ippakjati, immarkati, ittikkettjati b’mod korrett u 

f’kondizzjoni xierqa għat-trasport. 

 

(6) Kontenitur tat-Tagħbija. Il-kontenitur tat-tagħbija huwa oġġett tat-tagħmir  għat-

trasport għall-materjali radjuattivi, intiż li jħaffef it-trasport ta’ dawn il-materjali, jekk 

ippakjati jew mhux ippakjati, b’arranġament wieħed jew aktar tat-trasport. (Nota: ara 

Apparattat-Tagħbija ta’ l-Unità fejn l-oġġetti perikolużi mhumiex materjali radjuattivi.) 

 

(7) Aġent ta' l-immaniġġar. L-aġenzija li twettaq għan-nom ta’ l-operatur xi wħud mill-

funzjonijiet ta' dan ta' l-aħħar, jew kollha, inkluż, li jirċievi, jgħabbi, jitrasferixxi jew 

iħott, jibgħat jew ipproċessar ieħor tal-passiġiera jew it-tagħbija. 
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(8) Numru ta’ l-ID. Numru ta’ l-identifikazzjoni temporanju għall-oġġett mill-oġġetti 

perikolużi li ma jkunx ingħata numru ta’ l-UN. 

 

(9) ‘Overpack’. Post magħluq użat minn persuna li tibgħat bil-vapuri waħda sabiex tesa’ 

pakkett wieħed jew aktar u tifforma unità ta' l-immamiġġar wieħed għall-konvenjenza ta' 

l-immaniġġar  u stivar . (Nota: apparat tat-tagħbija ta’ l-unità mhuwiex inkluż f’din it-

tifsira.) 

 

(10) Ippakkjar. Il-prodott komplut tal-ħidma ta' l-ippakkjar li jikkonsisti fl-ippakkjar u l-

kontenut tiegħu preparati għat-trasport. 

 

(11) Kaxex. Kontenituri u kwalunkwe komponenti jew materjali oħra neċessarji għall-

kontenitur sabiex iwettaq il-funzjoni tiegħu li jżomm u li jiżgura konformità mar-

rekwiżiti ta’ l-ippakkjar. 

 

(12) Isem Proprju tal-Ġarr bil-Vapur. L-isem li għandu jintuża sabiex ikunu spjegati oġġett 

jew sustanza partikolari fid-dokumenti u n-notifiki kollha tal-ġarr bil-baħar u, fejn ikun 

xieraq, fuq il-kaxex. 

 

(13) Ħsara ta' Natura Serja. Ħsara li tiġġarrab minn persuna f’aċċident u li: 

 

(i) titlob waqfa fl-isptar ta’ aktar minn 48 siegħa, li tibda fi żmien seba t’ijiem mid-

data meta ssir il-ħsara; jew 

 

(ii) Tirriżulta fil-ksur ta’ kwalunkwe għadma (għajr ksur sempliċi tas-swaba, swaba 

tas-saqajn jew ta' l-imnieħer); jew 

 



 

 
13376/1/05 REV1   457 
ANNESS DG C III   MT 

(iii) Tinvolvi girfiet li jikkawżaw emorraġija severa, ħsara fin-nervituri, muskolu 

jew dik li tgħaqqad il-muskolu ma’ l-għadam; jew 

 

(iv) Tinvolvi ħsara lill-organi interni; jew 

 

(v) Tinvolvi ħruq tat-tieni jew tat-tielet grad, jew kwalunkwe ħruq li jaffettwa aktar 

minn 5% tal-wiċċ tal-ġisem; jew 

 

(vi) Tinvolvi esponimentverifikat għal sustanzi infettivi jew radjazzjoni li tagħmel 

ħsara. 

 

(14) Stat ta’ l-Oriġini. L-Awtorità li fit-territorju tagħha l-oġġetti perikolużi tgħabbew l-

ewwel darba fuq l-inġenju ta’ l-ajru. 

 

(15) Struzzjonijiet tekniċi. L-edizzjoni l-aktar riċenti effettiva ta’ l-Istruzzjonijiet Tekniċi 

għat-Trasport mingħajr perikolu ta’ l-Oġġetti Perikolużi bl-Ajru (Dok 9284–AN/905), 

inkluż Suppliment u kwalunkwe Addendum, approvat u ippubblikat b’deċiżjoni tal-

Kunsill ta’ l-Organizzazzjoni ta’ l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali. 

 

(16) Numru ta' l-UN. In-numru b’erba’ numri assenjat mill-Kumitat ta' Esperti tan-

Nazzjonijiet Uniti  dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi sabiex tkun identifikata 

sustanza jew grupp partikolari ta’ sustanzi. 

 

(17) Apparat għat-Tagħbija ta’ l-Unità. Kwalunkwe tip ta’ kontenitur ta’ l-inġenju ta’ l-

ajru, palit ta’ l-inġenju ta’ l-ajru b’xibka, jew palit ta’ l-inġenju ta’ l-ajru b’xibka fuq 

igloo. (Nota: ‘Overpack’ mhuwiex inkluż f'din it-tifsira; għall-kontenitur li jkun fih 

materjal radjuattiv ara t-tifsira għall-kontenitur tat-tagħbija.) 
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OPS 1.1155 

Approvazzjoni għat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi 

 

Operatur ma għandux jittrasporta oġġetti perikolużi għajr jekk approvat li jagħmel dan mill-Awtorità. 

 

OPS 1.1160 

Kamp ta’ Applikazzjoni 

 

(a) Operatur għandu jikkonforma mad-disposizzjonijiet li hemm fl-Istruzzjonijiet Tekniċi fl-

okkazzjonijiet kollha meta jinġarru oġġetti perikolużi , irrespettivament ta’ jekk it-titjira hijiex 

kollha jew parti minnha barra t-territorju ta’ l-Istat. 

 

(b) Oġġetti u sustanzi li mod ieħor ikunu klassifikati bħala oġġetti perikolużi huma esklużi mid-

disposizzjonijiet ta’ din is-Subparti, sal-punt speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi, sakemm: 

 

(1) Huma meħtieġa li jkunu abbord  l-ajruplan skond ir-regoli applikabli rilevanti jew 

għar-raġunijiet tal-ħidma; 

 

(2) Jinġarru bħala provvisti sabiex jitħejja l-ikel jew għas-servizz tal-kabina; 

 

(3) Jinġarru għall-użu fit-titjira bħala għajnuna veterinarja jew bħala xi ħaġa li toqtol lill-

annimali b’mod uman; 

 

(4) Jinġarru għall-użu fit-titjira għall-għajununa medika għall-pazjent, sakemm: 

 

(i) Iċ-ċilindri tal-gass ikunu ġew fabbrikati b’mod speċifiku għall-iskop li jżommu 

u jġorru dak il-gass partikolari; 
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(ii) Id-drogi, il-mediċini u affarijiet oħra tal-mediċina huma taħt il-kontroll ta’ 

persunal imħarreġ matul il-ħin meta dawn jintużaw fl-ajruplan; 

 

(iii) It-tagħmir li jkun fih batteriji wet cell jinżamm u, meta jkun neċessarju marbut, 

f’posizzjoni ‘l fuq sabiex ikun evitat li tfur l-elettrolit; u 

 

(iv) Issir disposizzjoni xierqa sabiex jintrefa u jintrabat it-tagħmir kollu matul it-tluq 

u l-inżul fil-ħinijiet l-oħra kollha meta jitqies neċessarju mill-kmandant fl-

interess tas-sigurtà; jew 

 

(5) Jinġarru minn passiġiera jew membri ta’ l-ekwipaġġ. 

 

(ċ) L-oġġetti u s-sustanzi ntiżi bħala sostituti għal dawk f'(b)(1) u (b)(2) hawn fuq għandhom 

jinġarru fuq  l-ajruplan kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

OPS 1.1165 

Limitazzjonijiet fuq it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi 

 

(a) Operatur għandu jieħu l-miżuri raġonevoli kollha sabiex jiżgura illi l-oġġetti u s-sustanzi li huma 

identifikati b’mod speċifiku b’isem jew deskrizzjoni ġenerika fl-Istruzzjonijiet Tekniċi bħala li 

huma projbiti għat-trasport taħt kwalunkwe ċirkustanzi ma jinġarrux fuq kwalunkwe ajruplan. 
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(b) Operatur għandu jieħu l-miżuri raġonevoli kollha sabiex jiżgura illi l-oġġetti u s-sustanzi jew l-

oġġetti oħra li huma identifikati fl-Istruzzjonijiet Tekniċi bħala li huma projbiti għat-trasport 

f'ċirkustanzi normali huma trasportati biss meta: 

 

(1) Ikunu eżentati mill-Istati kkonċernati taħt id-disposizzjonijiet ta' l-Istruzzjonijiet 

Tekniċi; jew 

 

(2) L-Istruzzjonijiet Tekniċi juri li dawn jistgħu jiġu trasportati taħt approvazzjoni 

maħruġa mill-Istat ta’ l-Oriġini. 

 

OPS 1.1170 

Klassifika 

 

Operatur għandu jieħu l-miżuri raġonevoli kollha sabiex jiżgura illi l-oġġetti u s-sustanzi huma 

kklasifikati bħala oġġetti perikolużi kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

OPS 1.1175 

Ippakkjar 

 

Operatur għandu jieħu l-miżuri raġonevoli kollha sabiex jiżgura illi l-oġġetti perikolużi huma ppakkjati 

kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

OPS 1.1180 

L-ittikkettjar u l-Immarkar 

 

(a) Operatur għandu jieħu l-miżuri raġonevoli kollha sabiex jiżgura li l-pakketti, l-’Overpack’s u l-

kontenituri tat-tagħbija huma ittikkettjati u immarkati kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. 
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(b) Fejn oġġetti perikolużi jinġarru fuq titjira li sseħħ kollha kemm hi jew parti minnha barra t-

territorju ta’ stat, l-ittikkettjar u l-immarkar għandu jkun fil-lingwa Ingliża minbarra kwalunkwe 

rekwiżiti ta'lingwi oħra. 

 

OPS 1.1185 

Dokument għat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi, għajr meta jkun speċifikat mod ieħor fl-Istruzzjonijiet Tekniċi, l-

oġġetti perikolużi jkunu akkumpanjati minn dokument għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi. 

 

(b) Meta l-oġġetti perikolużi jinġarru fuq titjira li sseħħ kollha kemm hi jew parti minnha barra t-

territorju ta’ stat, għandha tintuża l-lingwa Ingliża għad-dokument għat-trasport ta’ l-oġġetti 

perikolużi minbarra kwalunkwe rekwiżiti ta'lingwi oħra. 

 

OPS 1.1195 

Aċċetazzjoni ta’ Oġġetti Perikolużi 

 

(a) Operatur ma għandux jaċċetta oġġetti perikolużi għat-trasport sakemm il-pakkett, ‘Overpack’ jew 

il-kontenitur tat-tagħbija jkun ġie spezzjonat skond il-proċeduri ta’ l-aċċetazzjoni fl-

Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

(b) Opertur jew ta' l-aġent ta' l-immaniġġar tiegħu għandhom jużaw check list ta’ l- aċċettazzjoni. Iċ-

check list  ta’ l-aċċetazzjoni għandha tippermetti li d-dettalji rilevanti kollha jkunu kkontrollati u 

għandha tkun fit-tali forma li tippermetti r-reġistrar tar-riżultati tal-kontroll ta’ l-aċċetazzjoni 

b’mezzi manwali, mekkaniċi jew kompjutterizzati. 
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OPS 1.1200 

Spezzjoni għall-Ħsara, Telf tal-likwidu jew tal-gass jew Kontaminazzjoni 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Il-pakketti, ‘Overpack’ u l-kontenituri tat-tagħbija huma spezzjonati għall-prova ta’ 

telf tal-likwidu jew tal-gass jew ħsara immedjatament qabel it-tagħbija fuq l-ajruplan 

jew f'apparat għat-tagħbija ta’ l-unità, kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi; 

 

(2) L-apparat għat-tagħbija ta’ l-unità ma jitgħabbiex fuq  l-ajruplan għajr jekk ikun 

spezzjonat kif mitlub mill-Istruzzjonijiet Tekniċi u jinsab mingħajr kwalunkwe prova 

ta’ telf ta'likwidu jew ta'gass minn, jew ħsara lil, l-oġġetti perikolużi li jkunu fih; 

 

(3) Pakketti li jqattru jew bil-ħsara, ‘Overpack’s jew kontenituri tat-tagħbija li ma 

jitgħabbewx ġewwa l-ajruplan; 

 

(4) Kwalunkwe pakkett ta’ oġġetti perikolużi li jinstab fuq  l-ajruplan u li jidher li 

għandu l-ħsara jew iqattar jitneħħa jew isiru arranġamenti għat-tneħħija tiegħu mill-

awtorità jew l-organizzazzjoni xierqa. F’dan il kaz  l-ibqija tal-konsenja għandha tkun 

spezzjonata sabiex ikun żgurat li huwa fil-kondizzjoni xierqa għat-trasport u illi l-

ebda ħsara jew kontaminazzjoni ma jkunu saru fl-ajruplan jew it-tagħbija tiegħu; u 

 

(5) Il-pakketti, l-’Overpack’s u l-kontenituri tat-tagħbija huma spezzjonati għal sinjali ta' 

ħsara jew telf ta'likwidu jew ta'gass meta tinħatt it-tagħbija mill- ajruplan jew mill-

apparat għat-tagħbija ta’ l-unità u, jekk hemm prova ta’ ħsara jew telf ta'likwidu jew 

ta'gass, iż-żona fejn ikun hemm l-oġġetti perikolużi kienu merfugħa tkun spezzjonata 

għal ebda ħsara jew kontaminazzjoni.  
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OPS 1.1205 

It-Tneħħija tal-Kontaminazzjoni 

 

(a) Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Kwalunkwe kontaminazzjoni li tinsab bħala riżultat tal-telf ta'likwidu jew ta'gass jew 

ħsara lill-oġġetti perikolużi titneħħa mingħajr dewmien; u 

 

(2) Ajruplan li jkun ġie kontaminat b’materjali radjuattivi jitneħħa mis-servizz 

immedjatament u ma jitreġġax lura sakemm il-livell tar-radjuazzjoni fi kwalunkwe 

wiċċ aċċessibbli u n-nuqqas ta’ kontaminazzjoni fissa mhumiex aktar mill-valuri 

speċifikati fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

OPS 1.1210 

Restrizzjonijiet għat-Tagħbija 

 

(a) Il-kabina tal-passiġiera u l-Gverta ta' l-Ajruplan. Operatur għandu jiżgura li l-oġġetti perikolużi 

ma jinġarrux fil-kabina ta’ l-ajruplan okkupata mill-passiġiera jew fil-gverta ta' l-ajruplan, għajr 

jekk ikun speċifikat mod ieħor fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

(b) Kompartimenti għat-Tagħbija. Operatur għandu jiżgura li l-oġġetti perikolużi jitgħabbew, 

jinfirdu, jintrefgħu u jkunu mħarsa fuq l-ajruplan kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

(ċ) Oġġetti Perikolużi Ntiżi għall-Ġarr Biss fuq Inġenju ta' l-Ajru għat-Tagħbija. Operatur għandu 

jiżgura li l-pakketti ta’ l-oġġetti perikolużi li jkollhom it-tikketta ‘inġenju ta’ l-ajru għat-Tagħbija 

Biss’ jinġarru fuq inġenju ta’ l-ajru għat-tagħbija u mogħbija kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet 

Tekniċi. 
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OPS 1.1215 

Għoti ta' Tagħrif 

 

(a) Tagħrif lill-Istaff fuq l-Art. Operatur għandu jiżgura illi: 

 

(1) Jingħata tagħrif sabiex jgħin lill-istaff fuq l-art li jwettqu x-xogħolijiet tagħhom fir-

rigward tat-trasport ta' oġġetti perikolużi, inkluż l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu 

f’każ ta’ inċidenti u aċċidenti li jinvolvu l-oġġetti perikolużi; u 

 

(2) Fejn japplika, it-tagħrif imsemmi fis-sub-paragrafu (a)(1) hawn fuq jingħata ukoll lill-

aġent ta' l-immaniġġar. 

 

(b) Tagħrif lill-Passiġiera u Persuni Oħra 

 

(1) Operatur għandu jiżgura illi dik l-informazzjoni hija mxerrda kif meħtieġa mill-

Istruzzjonijiet Tekniċi sabiex il-passiġiera jkunu avżati dwar it-tip ta' oġġetti li huma 

projbiti li jġorru abbord ajruplan; u 

 

(2) Operatur u, fejn japplika, l-aġent ta' l-immaniġġar tiegħu, għandhom jiżguraw illi 

jkun hemm notifiki fil-postijiet ta’ l-aċċettazzjoni għat-tagħbija li jagħtu tagħrif dwar 

it-trasport ta’ oġġetti perikolużi. 

 

(ċ) Tagħrif lill-Membri ta’ l-Ekwipaġġ. Operatur għandu jiżgura li t-tagħrif jingħata fil-Manwal tat-

Tħaddim sabiex jgħin lill-membri ta’ l-ekwipaġġ li jwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom fir-

rigward tat-trasport ta’ oġġetti perikolużi, inkluż, l-azzjonijiet li għandhom jitieħdu f’każ ta' 

emerġenzi li jseħħu u li jinvolvu oġġetti perikolużi. 
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(d) Tagħrif lill-kmandant. Operatur għandu jiżgura illi l-kmandant huwa provdut b’tagħrif bil-

miktub, kif speċifikat fl-Istruzzjonijiet Tekniċi. (Ara t-Tabella 1 ta’ l-Appendiċi 1 ta’ l-OPS 

1.1065 għall-perjodu tal-ħażna tad-dokument). 

 

(e) Tagħrif f’każ ta’ Inċident jew Aċċident ta’ Ajruplan 

 

(1) Operatur ta’ ajruplan li jkun involut f'inċident ta' ajruplan għandu, fuq talba, jagħti 

kwalunkwe tagħrif mitlub sabiex jimminimizza l-perikolu maħluq minn kwalunkwe 

oġġett perikoluż li jinġarru. 

 

(2) Operatur ta’ ajruplan li huwa nvolut f’aċċident ta’ ajruplan għandu, mill-aktar fis 

possibbli, javża lill-awtorità xierqa ta’ l-Istat fejn ikun seħħ l-aċċident ta’ l-ajruplan b' 

kwalunkwe oġġetti perikolużi li jinġarru. 

 

OPS 1.1220 

Programmi ta' taħriġ 

 

(a) Operatur għandu jistabilixxi u jżomm programmi ta' taħriġ ta’ l-istaff, kif meħtieġ mill-

Istruzzjonijiet Tekniċi, li għandu jkun approvat mill-Awtorità. 
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(b) Operaturi li ma għandhomx approvazzjoni permanenti li jġorru oġġetti perikolużi. Operatur 

għandu jiżgura illi: 

 

(1) L-istaff li jieħu sehem fl-immaniġġar ġenerali tat-tagħbija u l-bagalji jkunu rċevew 

taħriġ sabiex iwettqu x-xogħolijiet tagħhom fir-rigward ta’ l-oġġetti perikolużi. Bħala 

minimu dan it-taħriġ għandu jkopri l-oqsma identifikati fil-Kolonna 1 tat-Tabella 1 u 

jkunu intensivi biżejjed sabiex ikun żgurat li jinkiseb għarfien tal-perikoli assoċjati 

ma' oġġetti perikolużi, kif ikunu identifikati u liema rekwiżiti japplikaw għall-ġarr ta’ 

dawn l-oġġetti mill-passiġiera; u 

 

(2) Il-persunal li ġej: 

 

(i) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ; 

 

(ii) L-istaff li jimmaniġġa l-passiġiera; u 

 

(iii) L-istaff tas-sigurtà impjegat mill-operatur li jittratta ma’ l-iscreening tal-

passiġiera u l-bagalji tagħhom, 

 

rċevew taħriġ li, bħala minimu, għandu jkopri l-oqsma identifikati fil-Kolonna 2 tat-

Tabella 1 u jkunu intensivi biżejjed sabiex jiżguraw illi jinkiseb l-għarfien tal-perikoli 

assoċjati ma’ oġġetti perikolużi, kif ikunu identifikati u xi rekwiżiti japplikaw għall-

ġarr ta’ dawn l-oġġetti mill-passiġiera. 
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Tabella 1 

OQSMA TAT-TAĦRIĠ 1 2 
Filosofija ġenerali X X 
Limitazzjonijiet ta’ l-
Oġġetti Perikolużi fit-
trasport ta’ l-ajru 

 X 

Immarkar u ittikettjar tal-
kaxex 

X X 

Oġġetti Perikolużi fil-
bagalja tal-passiġiera 

X X 

Proċeduri ta’ emerġenza X X 
 

Nota: ‘X’ turi qasam li għandu jkun kopert. 

 

(ċ) Operaturi li għandhom approvazzjoni permanenti li jġorru oġġetti perikolużi. Operatur għandu 

jiżgura illi: 

 

(1) L-istaff li jieħu sehem fl-aċċetazzjoni ta’ l-oġġetti perikolużi jkunu rċevew taħriġ u 

huma kkwalifikati li jwettqu d-dmirijiettagħhom. Bħala minimu dan it-taħriġ għandu 

jkopri l-oqsma identifikati fil-Kolonna 1 tat-Tabella 2 u jkun intensiv biżejjed sabiex 

jiżgura li l-istaff jista' jieħu deċiżjonijiet dwar l-aċċetazzjoni jew ir-rifjut ta’ l-oġġetti 

perikolużi offruti għall-ġarr bl-ajru; 

 

(2) L-istaff li jaħdem fl-immaniġġar, il-ħażna u t-tagħbija fl-art ta’ l-oġġetti perikolużi 

rċevew taħriġ sabiex jgħinhom iwettqu x-xogħolijiet tagħhom fir-rigward ta’ l-oġġetti 

perikolużi. Bħala minimu dan it-taħriġ għandu jkopri l-oqsma identifikati fil-Kolonna 

2 tat- Tabella 2 u jkun intensiv biżejjed sabiex jiżgura illi jinkiseb għarfien tal-

perikoli assoċjati ma’ l-oġġetti perikolużi, kif ikunu identifikati dawn l-oġġetti u kif 

jitqandlu u jitgħabbew; 
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(3) L-istaff li jieħu sehem fit-tagħbija ġenerali u t-tqandil tal-bagalji rċevew taħriġ sabiex 

jgħinhom iwettqu d-dmirijiettagħhom fir-rigward ta’ l-oġġetti perikolużi. Bħala 

minimu dan it-taħriġ għandu jkopri l-oqsma identifikati fil-Kolonna 3 tat-Tabella 2 u 

jkun intensiv biżejjed sabiex jiżgura li jinkiseb għarfien tal-perikoli assoċjati ma’ l-

oġġetti perikolużi, kif ikunu identifikati dawn l-oġġetti, kif jitqandlu u jitgħabbew u 

x’rekwiżiti japplikaw għall-ġarr ta’ oġġetti bħal dawn mill-passiġiera; 

 

(4) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ li rċevew taħriġ li, bħala minimu, għandu jkopri l-oqsma 

identifikati fil-Kolonna 4 tat-Tabella 2. It-taħriġ għandu jkun intensiv biżejjed sabiex 

jiżgura illi jinkiseb l-għarfien tal-perikoli assoċjati ma’ l-oġġetti perikolużi u kif 

għandhom jinġarru fuq ajruplan; u 

 

(5) Il-persunal li ġej: 

 

(i) Staff li jimmaniġġa il-passiġiera; 

 

(ii) Staff tas-sigurtà impjegat mill-operatur li jittrata ma' l-iscreening tal-passiġiera 

u l-bagalji tagħhom; u 

 

(iii) Il-membri ta’ l-ekwipaġġ minbarra l-membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, li rċevew 

taħriġ li, bħala minimu, għandu jkopri l-oqsma identifikati fil-Kolonna 5 tat-

Tabella 2. Taħriġ għandu jkun intensiv biżejjed sabiex jiżgura illi jinkiseb 

għarfien tal-perikoli assoċjati ma’ l-oġġetti perikolużi u liema rekwiżiti 

japplikaw għall-ġarr ta’ dawn l-oġġetti mill-passiġiera jew, aktar ġenerali, il-

ġarr tagħhom fuq ajruplan. 
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(d) Operatur għandu jiżgura illi l-istaff kollu li jkun irċieva taħriġ jgħaddi minn test sabiex jivverifika 

li jifhmu r-responsabbiltajiet tagħhom. 

 

(e) Operatur għandu jiżgura illi l-istaff kollu li jeħtieġ taħriġ f’oġġetti perikolużi jirċievu taħriġ 

rikurrenti f’intervalli ta’ mhux itwal minn sentejn. 

 

(f) Operatur għandu jiżgura li r-reġistri tat-taħriġ ta’ l-oġġetti perikolużi jinżammu għall-istaff kollu 

mħarreġ skond is-sub-paragrafu (d) hawn fuq u kif meħtieġ mill-Istruzzjonijiet Tekniċi. 

 

(g) Operatur għandu jiżgura li l-istaff ta’ l-aġent ta' l-immaniġġar tiegħu huma mħarrġa skond il-

kolonna applikabbli tat-Tabella 1 jew Tabella 2. 
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Tabella 2 

 

OQSMA TAT-TAĦRIĠ 1 2 3 4 5 
Filosofija ġenerali X X X X X 
Limitazzjonijiet ta’ Oġġetti Perikolużi fit-
trasport ta’ l-ajru 

X X  X X 

Klassifika ta’ Oġġetti Perikolużi X     
Lista ta’ oġġetti perikolużi X X  X  
Rekwiżiti ġenerali ta’ l-ippakkjar u 
struzzjonijiet ta’ l-ippakkjar 

X     

Speċifikazzjonijiet ta’ l-ippakkjar u 
mmarkar 

X     

Immarkar u ittikettjar tal-pakketti X X X X X 
Dokumentazzjoni mill-persuna li tibgħat 
l-oġġetti 

X 

Aċċetazzjoni ta’ Oġġetti Perikolużi, 
inkluż l-użu ta' check list 

X 

    

Proċeduri tal-Ħażna u tat-tagħbija X X X X  
Spezzjonijiet għall-ħsara jew tqattir u l-
proċeduri għat-tneħħija tal-
kontaminazzjoni 

X X    

Għoti ta' tagħrif lill-kmandant X X  X  
Oġġetti Perikolużi fil-bagalja tal-
passiġiera 

X X X X X 

Proċeduri ta’ emerġenza X X X X X 
Nota: ‘x’ turi qasam li għandu jkun kopert. 

 



 

 
13376/1/05 REV1   471 
ANNESS DG C III   MT 

OPS 1.1225 

Rapporti ta’ l-Aċċidenti u l-Inċidenti ta’ Oġġetti Perikolużi 

 

(a) Operatur għandu jirraporta inċidenti u aċċidenti ta’ oġġetti perikolużi lill-Awtorità. Ir-rapport tal-

bidu għandu jintbagħat fi żmien 72 siegħa mill-ġrajja għajr jekk ċirkustanzi speċjali jevitaw dan. 

 

(b) Operatur għandu jirraporta ukoll lill-Awtorità oġġetti perikolużi mhux dikjarati jew iddikjarati 

ħażin li jinstabu fit-tagħbija jew fil-bagalja tal-passiġiera. Rapport tal-bidu għandu jintbagħat fi 

żmien 72 siegħa tas-sejbien għajr jekk ċirkustanzi eċċezzjonali jevitaw dan. 
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SUBPARTI S 

SIGURTA’ 

 

OPS 1.1235 

Rekwiżiti ta' sigurtà 

 

Operatur għandu jiżgura illi l-persunal xieraq kollhu huwa familjari, u jikkonforma, mar-rekwiżiti 

rilevanti tal-programmi tas-sigurtà nazzjonali ta’ l-Istat ta’ l-operatur. 

 
OPS 1.1240 

Programmi ta' Taħriġ 

 

Operatur għandu jistabilixxi, iżomm u jmexxi programmi ta' taħriġ approvati li li jgħinu lill-membri ta’ 

l-ekwipaġġ ta’ l-operatur li jieħdu azzjoni xierqa sabiex jevitaw atti ta' interferenza mhux legali bħal 

sabotaġġ jew ħatfa mhux legali ta’ ajruplani u li jnaqqsu l-konsegwenzi ta’ dawn il-ġrajjiet jekk dawn 

iseħħu. Il-programm ta' taħriġ għandu jkun kompatibbi mal-programm tas-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni 

Nazzjonali. Il-membru ta’ l-ekwipaġġ individwali għandu jkollu għarfien u l-kompetenza ta’ l-elementi 

rilevanti kollha tal-programm ta' taħriġ. 

 

OPS 1.1245 

Rappurtar ta’ atti ta’ interferenza mhux legali 

 

Wara att ta’ interferenza mhux legali abbord ajruplan il-kmandant jew, fin-nuqqas tiegħu /tagħha l-

operatur, għandu jibgħat, mingħajr dewmien, rapport ta’ att bħal dan lill-awtorità lokali disinnjata u l-

Awtorità fl-Istat ta’ l-operatur. 
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OPS1.1250 

Checklist  tal-proċedura tat-tfittxija ta’ l-ajruplan 

 

Operatur għandu jiżgura illi hemm abbord checklist tal-proċeduri li għandhom jintużaw fit-tfittxija ta’ 

bombi jew ta' Apparat Splussiv Improvviżat (IED) f’każ ta’ sabotaġġ suspettat u għall-ispezzjoni ta’  l-

ajruplani għall-armi, splussivi jew apparat perikoluż ieħor moħbi fejn ikun jeżisti suspett raġonevoli li 

l-ajruplan jista’ jkun is-suġġett ta’ att ta’ interferenza mhux legali. Iċ-checklist għandha tkun imsaħħa 

minn gwida dwar il-kors xieraq ta’ azzjoni li għandu jitieħed jekk il-bomba jew l-oġġett suspettuż 

jinstabu u t-tagħrif dwar il-post tal-bomba ta’ l-inqas riskju speċifiku għall-ajruplan fejn provdut mid-

detentur taċ-Ċertifikat tat-Tip. 

 

OPS 1.1255 

Is-sigurtà tal-kompartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira 

 

(a)  Fl-ajruplani kollha li huma mgħammra b’bieb tal-kompartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, dan il-

bieb għandu jkun jista’ jissakkar, u mezzi jew proċeduri aċċetabbli lill-Awtorità għandhom ikunu 

provduti jew stabbiliti li permezz tagħhom l-ekwipaġġ tal-kabina jista’ javża l-ekwipaġġ tat-titjira 

f’każ ta’ attività suspettuża jew ksur tas-sigurtà fil-kabina. 
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(b) L-ajruplani kollha li jġorru l-passiġiera b’massa tat-tluq ċertifikata massima li taqbeż 45 500 kg 

jew b’konfigurazzjoni massima approvata tal-postijiet ta’ bilqiegħda tal-passiġiera akbar minn 60 

għandhom ikunu mgħammra b’bieb tal-kompartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira approvat illi jista’ 

jissakkar u jinfetaħ mis-stazzjon ta' kullpilota u disinnjat li jilħaq ir-rekwiżiti  tal-ħidma ta' l-

adegwatezza għat-titjir retroattivi applikabbli. Id-disinn ta’ dan il-bieb ma għandux ifixkel l-

ħidmiet ta’ l-emerġenza, kif meħtieġ fir-rekwiżiti tal-ħidma ta' l-adegwatezza għat-titjir retroattivi 

applikabbli. 

 

(ċ) Fl-ajruplani kollha li huma mgħammra bil-bieb tal-kompartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira skond 

is-sub-paragrafu (b): 

 

(1) Dan il-bieb għandu jingħalaq qabel ma tibda l-magna għat-tluq u jissakar meta 

meħtieġ mill-proċedura tas-sigurtà jew il-Kmandant, sakemm il-magna tintefa’ wara 

l-inżul, għajr meta jitqies neċessarju għall-persuni awtorizzati li jkollhom aċċess jew 

ħruġ f'konformità mal-Programm tas-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni Nazzjonali; 

 

(2) għandhom ikunu provduti mezzi għat-tħaris minn jew l-istazzjoni tal-pilota għaż-żona 

barra l-kompartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira sal-punt barra l-kompartiment ta’ l-

ekwipaġġ tat-titjira sal-punt neċessarju biex ikunu identifikati l-persuni li jitolbu dħul 

fil-kompartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u sabiex jindunaw b’imġieba suspettuża 

jew theddid potenzjali. 

 

_________________________ 
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I. Daħla 

 

Fid-9 ta' Marzu 2006, fil-qafas tal-proċedura ta' kodeċiżjoni (l-Artikolu 251 Trattat-KE), il-Kunsill 

adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu dwar il-proposta emendata tal-Kummissjoni għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 dwar l-

armonizzazzjoni tal-ħtiġiet tekniċi u l-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili 

(UE-OPS). 

 

L-għan tal-proposta hu partikolarment it-traspożizzjoni tal-JAR-OPS li m'humiex vinkolanti 

(Ħtiġiet Konġunti ta' l-Avjazzjoni - Standards Operattivi) stabbiliti mill-Awtoritajiet Konġunti ta' l-

Avjazzjoni f'liġi vinkolanti ta' l-UE (Komunità). Ir-Regolament propost huwa għalhekk spiss 

imsejjaħ ir-Regolament dwar l-'UE-OPS'. 

 

Il-proposta oriġinali għal Regolament kienet ippreżentata mill-Kummissjoni f'Marzu 2000. Wara l-

ewwel qari tal-Parlament Ewropew f'Jannar 2001, u fid-dawl tad-diskussjonijiet fil-korpi tal-

Kunsill, il-Kummissjoni ppreżentat proposta emendata fi Frar 2002.  

 

Il-Parlament Ewropew, waqt li kkunsidra li din il-proposta emendata kienet sostanzjalment 

differenti mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, iddeċieda li jagħti t-tieni opinjoni fl-ewwel qari. 

Kif ġie propost mir-relatur tiegħu s-Sur Mr. Brian Simpson, f'Settembru 2002 il-Parlament 

Ewropew issottometta emenda waħda biss, iżda waħda sostantiva, relatata mal-'limitazzjoni fil-ħin 

ta' titjira'. 

 

Wara s-sottomissjoni ta' din l-emenda, u fid-dawl tax-xogħol imwettaq mill-Kunsill u mill-korpi 

tiegħu fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar l-'ekwipaġġ', fi Frar 2004 il-Kummissjoni ppreżentat 

proposta emendata riveduta għar-Regolament dwar l-UE-OPS. 

 

Fis-sessjoni tiegħu fl-10 ta' Diċembru 2004, il-Kunsill (Trasport, Telekom, Enerġija) laħaq ftehim 

politiku parzjali dwar il-proposta emendata riveduta. Dan il-ftehim parzjali kien relatat ma' l-

Artikoli, kif ukoll mas-subparti 'O' (ekwipaġġ) u s-subparti 'Q' (limitazzjoni fil-ħin ta' titjira) ta' l-

Anness III. 
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F'Ġunju 2005, il-korpi tal-Kunsill laħqu ftehim dwar il-bqija ta' l-Anness III, li jinkludi fih is-

subpartijiet A sa N kif ukoll is-subpartijiet P, R u S.  

 

Wara reviżjoni tat-test sħiħ mill-esperti legali/lingwistiċi, il-Kunsill seta' jadotta l-pożizzjoni 

komuni tiegħu. Waqt li ħa din il-pożizzjoni, il-Kunsill ħa nota xierqa ta' l-opinjoni tal-Parlament 

Ewropew fl-ewwel qari. 

 

Il-Kunsill ħa wkoll nota ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali. 

 

 

II. Analiżi tal-Pożizzjoni Komuni 

 

1. Ġenerali 

 

Il-Kunsill seta' jaqbel fuq il-linji ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni. Fuq xi punti, madankollu, 

il-Kunsill iddeċieda li jimmodifika t-test, ġeneralment sabiex jagħmlu aktar ċar, aktar sempliċi u 

eħfef biex jiftiehem. 

 

Fl-Artikoli, il-Kunsill għamel xi bidliet fid-disposizzjonijiet ta’ flessibiltà fl-Artikolu 8. B'mod 

partikolari, fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu l-Kunsill kabbar il-possibiltà għall-Istati Membri li 

jadottaw jew iżommu d-disposizzjonijiet relatati ma' ċerti OPS sakemm ir-regoli Komunitarji 

bbażati fuq tagħrif xjentifiku u l-aħjar prattika kienu ġew stabbiliti. 

 

Fl-Artikolu 8a l-Kunsill iddeċieda li d-disposizzjonijiet tas-Subparti Q (limitazzjoni fil-ħin ta' titjira) 

u, kif xieraq, is-Subparti O (ekwipaġġ) ta' l-Anness III għandhom jiġu valutati mill-aspett xjentifiku 

u mediku fi żmien perijodu ta' tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament. Il-Kunsill iddeċieda li 

jagħti struzzjonijiet lill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni (EASA) biex twettaq dan ix-

xogħol. Il-Kunsill iddeċieda wkoll li l-EASA għandha tassisti lill-Kummissjoni fit-tħejjija tal-

proposti għall-modifikazzjoni tad-disposizzjonijiet tekniċi applikabbli tas-Subparti Q.  
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Il-Kunsill iddeċieda li minħabba ż-żmien meħtieġ għall-adattament għar-regoli tekniċi l-ġodda, l-

Istati Membri għandhom japplikaw l-Anness III b'effett minn 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regoament (u mhux b'effett minn 6 xhur wara d-dħul fis-seħħ, kif propost mill-

Kummissjoni). 

 

Fl-Anness III, il-Kunsill għamel xi emendi sabiex iġib it-test kompletament fl-istess linja mal-JAR-

OPS 1 l-Emenda 8 u bl-għan li jagħmel it-test propost mill-Kummissjoni aktar ċar u preċiż. 

 

Il-Kunsill huwa konxju li, minħabba l-progress fit-teknika, it-tibdil fiċ-ċirkostanzi u ż-żmien 

meħtieġ sabiex it-test ikun iffinalizzat wara li sar ftehim politiku fuqu, it-test ta' l-Anness III diġà 

seta' jiġi imtejjeb fuq f'ċerti punti fil-ħin ta' l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni. Ukoll, fid-dawl tal-

volum konsiderevoli tat-test, jista' jkun li 'l hawn u 'l hinn hemm xi referenza li għadha mhix 

korretta. Madankollu, il-Kunsill ħass li x-xogħol fuq dan it-test kellu jiġi ffinalizzat f'xi punt. Huwa 

għalhekk ħa pjaċir li jkun infurmat mill-Kummissjoni li malajr kemm jista' jkun wara d-dħul fis-

seħħ tar-Regolament il-persunal tiegħu kellu jibda jaħdem biex itejjeb aktar u jaġġorna t-test taħt il-

proċedura tal-kumitat, u li f'dan il-kuntest kien ser jikkunsidra b'attenzjoni s-suġġerimenti għal 

modifikazzjoni li diġà ġew ippreżentati minn xi Stati Membri. 

 

 

2. L-emendi tal-Parlament 

 

L-opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Settembru 2002 ikkonċernat l-inserzjoni fit-test ta' 

emenda waħda sostantiva, relatata mal-'limitazzjoni fil-ħin ta' titjira'. Il-Kummissjoni ddeċidiet li 

tinkorpora t-test ta' din l-emenda fil-proposta emendata riveduta tagħha, għalkemm f'forma b'xi ftit 

tibdil fil-kliem. Il-Kunsill seta' wkoll jaqbel ma' l-emenda tal-Parlament Ewropew, imma ddeċieda 

li jirfina xi ftit it-test sabiex iqabblu aħjar mar-realtajiet soċjali u ekonomiċi tad-dinja ta' l-

avjazzjoni ta' llum u bl-għan li jikkjarifika t-tifsira ta' xi disposizzjonijiet. 
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III. Għeluq 

 

Il-Kunsill jikkunsidra li t-test tal-pożizzjoni komuni tiegħu huwa xieraq u bbilanċjat. Fir-rigward ta’ 

l-emenda proposta mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari, il-Kunsill josserva li din l-emenda ġiet 

aċċettata għal kollox, suġġett għal xi irfinar minuri. Il-Kunsill għalhekk iqis li t-test tal-pożizzjoni 

komuni tiegħu jiżgura li l-għan mixtieq mill-emenda tal-Parlament intlaħaq. 

 

Il-Kunsill jinkoraġgixxi lill-Parlament Ewropew li jaċċetta t-test tal-pożizzjoni komuni kif inhu, 

sabiex ir-Regolament jista' jidħol fis-seħħ malajr. F'dan il-kuntest, fir-rigward b'mod partikolari tas-

Subparti Q (limitazzjoni fil-ħin ta' titjira) u, kif xieraq, is-Subparti O (ekwipaġġ) ta' l-Anness III, il-

Parlament Ewropew huwa mistieden jikkunsidra li dawn is-Subpartijiet f'qasir żmien ser ikunu 

suġġetti għal valutazzjoni xjentifika u medika li ser titwettaq mill-EASA. 
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Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimmodifika r-

Regolament Nru 3922/91 (KEE) tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġiet 
tekniċi u l-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili (UE-OPS) (l-
ewwel qari) 
-Adozzjoni (AL + D) 
a) tal-pożizzjoni komuni 
b) tal-memorandum ta' spjegazzjoni tal-Kunsill 
- Dikjarazzjoni 

 
 

Dikjarazzjoni Svediża dwar il-proposta emendata tal-Kummissjoni għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 

dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġiet tekniċi u l-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-

avjazzjoni ċivili (UE-OPS) 

 

L-Isvezja tappoġġa l-kontenut tar-regolment propost fir-rigward tas-subpartijiet kollha ħlief is-

subparti Q. L-Isvezja hija tal-fehma li mhux ċar biżżejjed li l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet 

dwar limitazzjonijiet fuq il-ħin tat-titjiriet tiggarantixxi livell armonizzat xieraq ta' sigurtà ta' l-ajru.  

 

F'dan l-isfond, l-Isvezja ddeċidiet li tastjeni milli tivvota. 

 
________________________ 
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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 14.3.2006 
KUMM(2006) 128 finali 

2000/0069 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE 
 

 li jikkonċerna  
 

l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 

nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-
qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili (UE-OPS) 
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2000/0069 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE 
 

 li jikkonċerna  
 

l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 

nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-
qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili (UE-OPS) 

Sfond 

Data ta' meta l-proposta tressqet lill-PE u lill-Kunsill 
(dokument COM(2000)[121] finali - [2000/[0069]COD) 

[l-24 ta’ Marzu 2000] 

Data ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali: [id-19 ta’ Ottubru 2000] 

Data ta' l-ewwel opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel 
qari: 

[it-18 ta’ Jannar 2001] 

Data ta' meta l-proposta emendata tressqet lill-PE u lill-
Kunsill 
(dokument COM(2002)[30] finali - [2000/[0069]COD) 

[l-4 ta’ Frar 2002] 

Data tat-tieni opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari [it-3 ta’ Settembru 2002] 

Data ta' meta l-proposta emendata riveduta tressqet lill-PE u 
lill-Kunsill 
(dokument COM(2004)[73] finali - [2000/[0069]COD) 

[it-12 ta’ Frar 2004] 

Data ta’ qbil politiku parzjali mill-Kunsill (maġġoranza 
kwalifikata) 

[l-10 ta’ Diċembru 2004] 

Data ta' l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni [9.3.2006] 

1. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

1.1. Matul il-preparazzjoni tat-tieni pakkett dwar il-liberalizzazzjoni ta’ l-avjazzjoni fl-
1989, il-Kunsill u l-Kummissjoni ftiehmu li l-politika tat-trasport bl-ajru tal-
Komunità għandha tindirizza wkoll l-armonizzazzjoni tal-qafas regolatorju li 
japplika għall-avjazzjoni ċivili sabiex jinżamm livell għoli ta’ sikurezza fl-
avjazzjoni u tkun garantita kompetizzjoni ġusta bejn it-trasportaturi ta’ l-ajru. 
F’dak il-kuntest, il-Komunità adottat ir-Regolament 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni 
tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili bil-
għan li jiġu stabbiliti u jinżammu aġġornati regoli armonizzati għad-disinn, il-
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manifattura, l-operat u l-manutenzjoni tal-vettura ta’ l-ajru, u għall-personell u l-
organizzazzjonijiet involuti f’dawn ix-xogħolijiet. 

1.2. F’Marzu tas-sena 2000, il-Kummissjoni ressqet proposta lill-Kunsill biex temenda 
dak ir-Regolament sabiex jiġu inklużi regoli ta’ l-operat imfassla biex jiggarantixxu 
l-operat tal-vettura ta’ l-ajru skond kundizzjonijiet ta’ sikurezza sodisfaċenti1. Dawn 
ir-regoli, li japplikaw għat-trasportaturi ta’ l-ajru, kienu bbażati fuq regoli diġà 
mfassla mill-Awtoritajiet Konġunti ta' l-Avjazzjoni (JAA)2. 

1.3. Minħabba li din il-proposta biex jiġi emendat ir-Regolament 3922/91 ġiet miżmuma 
mill-Kunsill, fi Frar 2004, il-Kummissjoni ressqet proposta emendata biex jiġi 
emendat ir-Regolament 3922/91, b’mod partikolari biex iqis il-kummenti 
magħmula mill-Kunsill u l-Parlament waqt il-valutazzjoni tal-proposta tal-bidu 
tagħha. 

1.4. Skond dan, il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni inkludiet rekwiżiti minimi3 għall-
ekwipaġġ tal-kabina li issa jrid ikun iċċertifikat, kif diġà huwa l-każ fl-Istati Uniti 
u li ġie mitlub mill-personell ikkonċernat u parti mill-industrija. Dawn ir-rekwiżiti 
minimi għandhom jgħinu biex is-sikurezza fl-avjazzjoni tiġi mtejba billi jogħlew l-
istandards tal-personell. Flimkien ma' dan, għandhom jiffaċilitaw il-mobilità 
tagħhom fi ħdan suq ta' trasport bl-ajru kompletament illiberalizzat. 

1.5. Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni inkludiet ukoll skema ta’ limitazzjoni fil-ħin 
tat-titjira (LĦT) għall-ekwipaġġ, kif ġie mitlub mill-Parlament Ewropew li kien 
imħasseb dwar id-disparitajiet nazzjonali f'dan ir-rigward. Fil-fatt, għal żmien twil, 
assoċjazzjonijiet ta’ piloti professjonisti u bosta trasportaturi ta’ l-ajru kkritikaw 
ħafna dawn id-disparitajiet li jaffettwaw b’mod mhux favorevoli lis-sikurezza u l-
operat normali tal-kompetizzjoni: 

– Ħafna investigazzjonijiet dwar l-aċċidenti fl-avjazzjoni identifikaw l-għeja ta' l-
ekwipaġġ bħala wieħed mill-fatturi li jikkontribwixxu għall-aċċident. 

– F’xi każijiet, ir-regolamenti nazzjonali dwar il-ħin tat-titjira huma laxki u 
jippermettu lit-trasportaturi ta' l-ajru jħaddmu lill-personell ikkonċernat għal 
sigħat twal iż-żejjed għad-detriment tas-sikurezza u tal-kumpaniji suġġetti għal 
liġijiet iktar stretti. 

Id-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tat-titjira li hemm fil-proposta tal-Kummissjoni ġew 
ippreżentati f’forma ta’ rekwiżiti minimi li l-Istati Membri huma liberi li jagħmluhom iktar 

                                                 
1 Dawn ir-regoli ta’ l-operat jikkonċernaw iċ-ċertifikazzjoni ta’ l-operatur, l-operat u l-manutenzjoni tal-

vettura ta’ l-ajru u t-taħriġ ta’ l-ekwipaġġ. 
2 L-Awtoritajiet Konġunti ta’ l-Avjazzjoni hija assoċjazzjoni ta’ l-awtoritajiet nazzjonali ta’ l-avjazzjoni 

ta’ sebgħa u tletin pajjiż Ewropew, inklużi l-ħamsa u għoxrin Stat Membru ta’ l-UE, maħluqa biex 
tistabbilixxi rekwiżiti armonizzati tas-sikurezza fl-avjazzjoni. 

3 L-Istati Membri jistgħu jżidu mar-rekwiżiti minimi, billi jadottaw rekwiżiti iktar stretti. Fil-każ ta’ l-
ekwipaġġ tal-kabina, ir-rekwiżiti minimi jikkonċernaw l-età, is-saħħa fiżika u t-taħriġ professjonali. 
Rekwiżit minimu jista’ jistipola, per eżempju, kontenut ta’ taħriġ minimu jew età minima. Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jistipolaw regoli iktar stretti (jirrikjedu iktar taħriġ jew żjieda fil-limitu ta’ l-età). 
Bl-istess mod, rekwiżit minimu jista' jistipola perjodu minimu ta’ mistrieħ għall-ekwipaġġ li jista’ 
jiżdied iżda mhux jitnaqqas mill-Istati Membri, jew ħin massimu tat-titjira. Regoli nazzjonali li 
jippermettu ħin massimu tat-titjira itwal ikunu inkompatibbli filwaqt li regola nazzjonali li tippermetti 
ħin massimu tat-titjira iqsar tkun kompatibbli.  
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restrittivi. Flimkien ma’ dan, huma flessibli biżżejjed biex jippermettu li jitqiesu 
sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi. 

2. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

2.1. Fil-Pożizzjoni Komuni tiegħu, il-Kunsill josserva li l-emenda proposta mill-
Parlament ġiet adottata kompletament, suġġetta għal xi rfinar minuri. Il-Kummissjoni 
taqbel li bl-inklużjoni ta’ dawn l-aġġustamenti minuri, it-test tal-pożizzjoni komuni 
tal-Kunsill jiżgura li l-għan li trid tikseb l-emenda tal-Parlament jintlaħaq. 

2.2. Il-Kummissjoni, meta qed taqbel mal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, taċċetta d-
dispożizzjoni tal-Kunsill li jaqbel mal-prinċipji ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni 
filwaqt li rigward xi punti jiddeċiedi li għandu jiġi mibdul it-test għall-ħtieġa ta’ iktar 
ċarezza u simplifikazzjoni sabiex it-test ikun jista’ jinqara faċilment.  

2.3. Fil-kontenut ta’ l-Artikoli per se:  

– Il-Kunsill għamel xi tibdil fid-dispożizzjonijiet dwar il-flessibiltà fl-Artikolu 8, 
jiġifieri fil-paragrafu 4, fejn il-Kunsill wessa’ l-prerogativa ta’ l-Istati Membri li 
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet marbuta ma’ numru limitat ħafna ta’ 
OPS (rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili) 
sakemm jiġu stabbiliti, fil-livell Komunitarju, regoli komuni bbażati fuq għarfien 
xjentifiku u l-aħjar prattiċi. Il-Kummissjoni tqis li dan huwa kompromess 
aċċettabbli b’mod partikolari minħabba li l-mezz ta’ konfomità f’dan il-qasam 
jista’ jvarja mingħajr ma jimplika neċessarjament theddida għal-livelli ta’ 
sikurezza. Barra minn hekk, issa l-Kummissjoni ressqet proposta ġdida4 li se 
tagħti l-inkarigu, inter alia, lill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni 
(EASA) biex tiżviluppa regoli ta’ implimentazzjoni f’dawn l-oqsma kollha. 

– Fl-Artikolu 8a, il-Kunsill joffri li d-dispożizzjonijiet tas-Subparti Q (limitazzjoni 
fil-ħin tat-titjira) u, fejn xieraq, is-Subparti O (l-ekwipaġġ tal-kabina) ta' l-Anness 
III għandhom jiġu vvalutati minn perspettiva xjentifika u medika fi żmien perjodu 
ta’ tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament. Flimkien ma’ dan, il-
pożizzjoni tal-Kunsill titfa’ r-responabbiltà fuq l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
fl-Avjazzjoni (EASA) biex twettaq dan ix-xogħol kif ukoll biex tassisti lill-
Kummissjoni fil-preparazzjoni ta’ proposti għal modifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tekniċi tas-Subparti Q, fejn ikun applikabbli. Barra minn hekk, 
dan huwa aċċettabbli għall-Kummissjoni peress li jaqbel ma’ l-inizjattiva parallela 
tagħha (ara hawn fuq) dwar l-estensjoni tal-kompetenzi attribwiti lill-Aġenzija. 

– Il-Kunsill jiddikjara li, minħabba ż-żmien meħtieġ għall-adattament għar-regoli 
tekniċi ġodda, l-Istati Membri għandhom japplikaw l-Anness III b’effett minn 18-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament (u mhux b’effett minn 6 xhur 
wara, kif propost mill-Kummissjoni). Il-Kummissjoni tista’ taċċetta dan il-
kompromess. 

                                                 
4 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 

1592/2002 tal-15 ta' Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-kamp ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi 
Aġenzija tas-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni Ewropea (id-dokument COM(2005)[579] finali – 
[2005]/[0228]COD) 
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– Fi ħdan l-Anness III nnifsu, il-Kunsill għamel xi tibdil sabiex it-test jaqbel 
kompletament mal-JAR-OPS 1, l-Emenda 8, bl-intenzjoni li jagħmel it-test iktar 
ċar u iktar preċiż. Dan ukoll huwa aċċettabbli għall-Kummissjoni. 

2.4. Il-Kummissjoni taqbel ma’ l-opinjoni fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill li, fil-kuntest 
tal-progress tekniku u ċ-ċirkostanzi li qed jinbidlu fil-qasam ta' l-avjazzjoni moderna, 
peress li l-perjodu tad-deliberazzjoni interistituzzjonali meħtieġ biex jiġi ffinalizzat 
it-test attwali huwa twil, ċerti punti fl-Anness III jistgħu jiġu mtejba minn issa. 
Madankollu, ix-xogħol fit-tul fuq it-test voluminuż issa ġie żviluppat biżżejjed sabiex 
jiġi ffinalizzat kif inhu bħalissa. 

2.5. Għalhekk, il-Kummissjoni tenniet għal darb’oħra l-impenn tagħha li, wara d-dħul fis-
seħħ tar-Regolament, is-servizzi tagħha se jibdew ix-xogħol, kemm jista’ jkun 
malajr, rigward iktar irfinar u aġġornament tat-test permezz tal-proċedura tal-
komitoloġija, li biha se tikkonsidra bir-reqqa s-suġġerimenti proattivi għal tibdil li 
diġà ġie ppreżentat minn xi Stati Membri. 

Konklużjonijiet 

Il-Kummissjoni tinnota li l-Pożizzjoni Komuni adottata fil-9.3.2006 issegwi ħafna l-opinjoni 
tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari tagħha. Il-Kummissjoni tapprezza wkoll li l-
kompromess delikat u bbilinċjat li jinsab fit-test tal-Kunsill intlaħaq biss wara diskussjonijiet 
twal ħafna. Għalhekk, il-Kummissjoni tinsab f’pożizzjoni li taċċetta l-Pożizzjoni Komuni. 

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 

Il-Kummissjoni, flimkien mal-Kunsill, għamlet dikjarazzjoni fl-okkażjoni ta’ l-adozzjoni tal-
Pożizzjoni Komuni (ara l-Anness I). 
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ANNESS  

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni u l-Kunsill rigward l-Artikolu 8a 

Il-Kummissjoni ressqet proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li temenda r-
Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni 
fil-kamp ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni Ewropea 
biex testendi l-ambitu tiegħu għall-operat ta' l-ajru u l-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-ekwipaġġ. 
Deċiżjoni dwar il-proposta se tippermetti lill-EASA biex twettaq il-valutazzjoni msemmija fl-
Artikolu 8a. Il-Kunsill jimpenja ruħu li jeżamina u jagħti prijorità lil tali proposta. 
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