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2. L-istrumenti tas-sorveljanza għandhom ikunu jinqraw b'mod faċli. Għandu jkun possibbli li d-
dawl tagħhom jiġi aġġustat gradatament sakemm jintefa. Is-sorsi tad-dawl la għandhom itellfu 
u lanqas jostakolaw il-leġibbiltà ta' l-istrumenti tas-sorveljanza. 

3. Għandu jkun hemm sistema biex jiġu ttestjati d-dwal tat-twissija u l-indikaturi. 

4. Għandu jkun possibbli li jiġi stabbilit b'mod ċar jekk sistema tkunx qiegħda taħdem. Jekk dan 
it-tħaddim ikun indikat permezz ta' dawl indikatur dan għandu jkun ta' lewn aħdar. 

5. Kull nuqqas ta' tħaddim tajjeb jew ħsara fis-sistemi li jeħtieġu sorveljanza għandu jkun indikat 
permezz ta' dwal ta' twissija ta' lewn aħmar. 

6. Għandha titħaddem twissija li tinstema' fl-istess waqt li jixgħel dawl aħmar ta' twissija. It-
twissijiet li jinstemgħu jistgħu jingħataw b'sinjal kollettiv wieħed. Il-livell tal-volum tal-ħoss ta' 
dak is-sinjal għandu jkun mill-inqas 3 dB(A) iżjed mill-ogħla livell ta' volum tal-ħoss 
ambjentali fil-post tat-tmunier. 

7. It-twissija li tinstema' għandha tkun kapaċi li tiġi mitfija wara li l-funzjonament ħażin jew il-
ħsara tkun ġiet rikonoxxuta. Tali tifi m'għandux jimpedixxi lis-sinjal ta' l-allarm milli jerġa' 
jixgħel minħabba ħsarat oħra. Id-dwal ħomor tat-twissija għandhom jintfew biss meta l-ħsara 
tkun issewwiet. 

8. It-tagħmir tas-sorveljanza u l-indikaturi għandhom jitqabbdu awtomatikament ma' provvista 
alternattiva ta' enerġija jekk il-provvista tagħhom stess ma taħdimx. 

Artikolu 7.04 

Ir-rekwiżiti speċifiċi dwar it-tagħmir tal-kontroll, ta' l-indikazzjoni u tas-sorveljanza tal-magni 

ewlenin u tas-sistema tat-tmun 

1. Għandu jkun possibbli li l-magni u s-sistemi tat-tmun ewlenin jiġu kkontrollati u ssorveljati 
mill-post tat-tmunier. Il-magni ewlenin li jkunu mgħammra bi klaċċ li jista' jiġi attivat mill-post 
tat-tmunier, jew iħaddmu pitch propeller li jista' jiġi kkontrollat mill-post tat-tmunier, jeħtieġu 
biss ikunu jistgħu jinxtegħlu u jintfew mill-kamra tal-magni. 
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2. Il-kontroll għal kull magna ewlenija għandu jkun fil-forma ta' lever wieħed li jippreskrivi ark fi 
pjan vertikali li jkun bejn wieħed u ieħor parallel għal-linja lonġitudinali tal-bastiment. Iċ-
ċaqliq tal-lever lejn il-pruwa tal-bastiment għandu joħloq moviment 'il quddiem, waqt li ċ-
ċaqliq tal-lever lejn il-poppa għandu jġiegħel lill-bastiment jimxi b'lura. Id-dħul tal-klaċċ u t-
treġġigħ lura tad-direzzjoni tal-mixi għandhom isiru madwar il-posizzjoni newtrali ta' dak il-
lever. Il-lever għandu jaqbad mill-posizzjoni newtrali. 

3. Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda, id-direzzjoni 
tal-forza tal-propulsjoni mogħtija lill-bastiment u l-veloċità tad-dawran ta' l-iskrun jew tal-
magni ewlenin għandhom jiġu murija. 

4. It-tagħmir ta' l-indikazzjoni u tas-sorveljanza meħtieġ mill-Artikolu 6.07, sezzjoni 2, l-Artikolu 
8.03, sezzjoni 2, u l-Artikolu 8.05, sezzjoni 13, għandu jkun jinsab fil-post tat-tmunier. 

5. Bastimenti bil-kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda 
għandhom jiġu diretti permezz ta' lever. Dan il-lever ikun jista' jiġi mċaqlaq bl-idejn mingħajr 
diffikultà. Il-posizzjoni tal-lever imqabbla mal-linja lonġitudinali tal-bastiment għandha 
tikkorrispondi eżattament mal-posizzjoni tax-xfafar tat-tmun. Għandu jkun possibbli li wieħed 
jerħi l-lever fi kwalunkwe posizzjoni partikolari mingħajr ma tinbidel il-posizzjoni tax-xfafar 
tat-tmun. Il-posizzjoni newtrali tal-lever għandha tkun tingħaraf b'mod ċar. 

6. Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni minn persuna waħda, jekk il-bastiment ikun 
mgħammar bi tmunijiet tal-pruwa jew bi tmunijiet speċjali, b'mod partikolari għall-mixi b'lura, 
dawn ghandhom jiġu attivati b'levers speċjali li, mutatis mutandis, jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fis-sezzjoni 5. 

 Dan ir-rekwiżit għandu japplika wkoll fejn, f'konvojs, tintuża s-sistema tat-tmun mwaħħla fuq 
inġenju li mhux qed jipprovdi l-propulsjoni lill-konvoj. 

7. Meta jintużaw regolaturi tar-rata tad-dawran, il-kontroll tar-rata tad-dawran għandu jkun jista' 
jiġi merħi fi kwalunkwe posizzjoni mingħajr ma tinbidel il-veloċità magħżula. 

 Il-kontroll għandu jdur f'ark wiesa' biżżejjed biex jiggarantixxi posizzjonar adegwatament 
preċiż. Il-posizzjoni newtrali għandha tkun tingħaraf b'mod ċar mill-posizzjonijiet l-oħra. Id-
dawl ta' l-iskala għandu jkun jista' jiġi varjat gradatament. 
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8. It-tagħmir tal-kontroll minn distanza għas-sistema kollha tat-tmun għandu jkun immuntat 
b'mod permanenti u jkun irranġat b'tali mod li r-rotta magħżula tkun tidher b'mod ċar. Jekk it-
tagħmir tal-kontroll minn distanza jkun jista' jiġi diżattivat, għandu jkun mgħammar b'indikatur 
li juri l-kondizzjonijiet operattivi rispettivi "mixgħul" jew "mitfi". Id-disposizzjoni u l-
manipulazzjoni tal-kontrolli għandhom ikunu funzjonali. 

 Għal sistemi li jkunu sussidjarji għas-sistema tat-tmun, bħall-iskruni tal-pruwa attivi, it-tagħmir 
tal-kontroll minn distanza li ma jkunx stallat b'mod permanenti għandu jkun aċċettabbli bil-
kondizzjoni li din l-istallazzjoni sussidjarja tista' tiġi attivata permezz ta' kontroll prijoritarju 
f'kull ħin minn ġewwa l-kamra tat-tmunier. 

9. Fil-każ ta' sistemi ta' l-iskrun tat-tmun, tal-ġett ta' l-ilma, ta' l-iskrun ċiklojdali u ta' l-iskrun tal-
pruwa, tagħmir ekwivalenti għandu jkun aċċettabbli bħala tagħmir ta' kontroll, indikazzjoni u 
ta' sorveljanza. 

 Ir-rekwiżiti stabbiliti fis-sezzjonijiet 1 sa 8 għandhom japplikaw, mutatis mutandis, fid-dawl 
tal-karatteristiċi u l-arranġamenti speċifiċi magħżula għall-unitajiet tad-direzzjoni u l-
propulsjoni attivi msemmija hawn fuq. Il-posizzjoni tat-tagħmir ta' l-indikazzjoni għandha turi 
b'mod ċar għal kull stallazzjoni d-direzzjoni tal-propulsjoni li taġixxi fuq il-bastiment jew id-
direzzjoni tal-ġett . 

Artikolu 7.05 

Id-dwal tan-navigazzjoni, is-sinjali tad-dawl u s-sinjali tal-ħoss 

1. F'dan l-Artikolu, it-terminu: 

(a)  "dwal tan-navigazzjoni" jfisser id-dwal tal-quċċata ta' l-arblu, tal-ġnub u tal-poppa, u d-
dwal li jidhru min-naħat kollha, id-dwal blu li jpetptu, id-dwal sofor qawwija li jpetptu bl-
għaġla għal bastimenti ta' veloċità għolja u d-dwal blu għall-ġarr ta' merkanzija perikoluża; 

(b)  "sinjali tad-dawl" ifisser id-dwal li jakkumpanjaw is-sinjali tal-ħoss u assenjati lill-pannell 
blu. 

2. Dwal indikaturi tal-kurrent jew tagħmir ekwivalenti ieħor, bħad-dwal ta' repetizzjoni, għas-
sorveljanza tad-dwal tan-navigazzjoni għandhom ikunu stallati fil-kamra tat-tmunier, sakemm 
dik is-sorveljanza ma tistax issir direttament mill-kamra tat-tmunier. 
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3. Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda, id-dwal ta' 
repetizzjoni għandhom ikunu stallati fuq il-pannell tal-kontroll sabiex ikun hemm sorveljanza 
tad-dwal tan-navigazzjoni u s-sinjali tad-dawl. Swiċċijiet tad-dwal tan-navigazzjoni għandhom 
jiġu inklużi fid-dwal ta' repetizzjoni jew ikunu maġembhom u għandhom jiġu assenjati lilhom 
b'mod ċar. 

 L-arranġament u l-lewn tad-dwal ta' repetizzjoni għad-dwal tan-navigazzjoni u s-sinjali tad-
dawl għandhom jikkorrispondu għall-posizzjoni u l-lewn attwali ta' dawk id-dwal u s-sinjali. 

 Jekk dawl tan-navigazzjoni jew sinjal tad-dawl ma jiffunzjonax dan għandu jwassal biex id-
dawl ta' repetizzjoni korrispondenti għalih jintefa jew jipprovdi sinjal b'mod ieħor. 

4. Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda għandu jkun 
possibbli li s-sinjali tal-ħoss jiġu attivati bi swiċċ li jitħaddem bis-sieq. Dak ir-rekwiżit 
m'għandux japplika għas-sinjal "tersaqx 'l hawn" skond ir-regolamenti applikabbli ta' l-
awtoritajiet tan-navigazzjoni ta' l-Istati Membri. 

5. Id-dwal tan-navigazzjoni għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IX Parti I. 

Artikolu 7.06 

L-istallazzjonijiet tar-radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran 

1. It-tagħmir tar-radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran għandhom ikunu ta' tip li jkun ġie 
approvat mill-awtorità kompetenti. Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw l-istallazzjoni u l-ittestjar 
operattiv tat-tagħmir tar-radar u ta' l-indikaturi tar-rata tad-dawran, kif stabbilit fl-Anness IX, 
għandhom jiġu sodisfatti. It-tagħmir ta' l-ECDIS Intern li jista' jitħaddem bil-mod tan-
navigazzjoni għandu jitqies bħala tagħmir tar-radar. Barra minn dan ir-rekwiżiti ta' l-istandard 
ta' l-ECDIS Intern għandhom jiġu sodisfatti. 

 L-indikatur tar-rata tad-dawran għandu jkun jinsab 'il quddiem mit-tmunier u fil-medda tal-
viżjoni tiegħu. 

2. Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda: 

(a) l-iskrin tar-radar m'għandux ikun spostat sostanzjalment mil-linja tal-viżwali tat-tmunier 
fil-posizzjoni normali tiegħu; 

(b) l-immaġini tar-radar għandha tibqa' perfettament viżibbli, mingħajr għata jew skrin, ikunu 
xi jkunu l-kondizzjonijiet tad-dawl barra mill-kamra tat-tmunier; 
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(ċ) l-indikatur tar-rata tad-dawran għandu jkun stallat direttament fuq jew taħt l-immaġini tar-
radar jew ikun inkorporat fiha. 

Artikolu 7.07 

Is-sistemi ta' telefonija bir-radju għal bastimenti bi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni 

bir-radar minn persuna waħda 

1. Fejn kamra tat-tmunier ta' bastiment tkun ġiet imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn 
persuna waħda, ir-riċezzjoni min-netwerks ta' bejn il-bastimenti u dik ta' l-informazzjoni 
nawtika għandha tkun permezz ta' loudspeaker, u l-komunikazzjonijiet li jintbagħtu għandhom 
ikunu permezz ta' mikrofonu fiss. Il-kmand ibgħat/tirċievi għandu jingħażel permezz ta' 
buttuna. 

 M'għandux ikun possibbli li jintużaw il-mikrofoni ta' dawk in-netwerks għan-netwerk tal-
korrispondenza pubblika. 

2. Meta kamra tat-tmunier ta' bastiment imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda 
tkun mgħammra b'sistema ta' telefonija bir-radju għan-netwerk tal-korrispondenza pubblika, 
għandha tkun possibbli r-riċezzjoni mis-siġġu tat-tmunier. 

Artikolu 7.08 

Faċilitajiet ta' komunikazzjoni interna abbord 

Għandu jkun hemm faċilitajiet ta' komunikazzjoni interna abbord bastimenti b'kamra tat-tmunier 
imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda. 

Għandu jkun possibbli li jiġu stabbiliti linji ta' komunikazzjoni mill-post tat-tmunier: 
(a) mal-pruwa tal-bastiment jew konvoj; 

(b) mal-poppa tal-bastiment jew konvoj jekk l-ebda komunikazzjoni diretta ma tkun possibbli 
mill-post tat-tmunier; 

(ċ) ma' l-ispazji ta' l-akkomodazzjoni ta' l-ekwipaġġ; 

(d) mal-kabina tal-kaptan tal-bastiment. 
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Ir-riċezzjoni fil-postijiet kollha ta' dawn il-linji ta' komunikazzjoni interni għandha tkun permezz ta' 
loudspeaker, u t-trasmissjoni għandha tkun permezz ta' mikrofonu fiss. Il-komunikazzjoni mal-
pruwa u l-poppa tal-bastiment jew konvoj tista' tkun bit-telefonija bir-radju. 

Artikolu 7.09 

Is-sistema ta' l-allarm 

1. Għandu jkun hemm sistema indipendenti ta' allarm li tkun tilħaq il-kmamar ta' l-
akkomodazzjoni, tal-magni u, fejn meħtieġ, il-kmamar tal-pompi separati. 

2. It-tmunier għandu jkun jista' jilħaq swiċċ li jixgħel u jitfi s-sinjal ta' l-allarm; mhumiex 
aċċettabbli s-swiċċijiet li awtomatikament imorru lura għall-posizzjoni mitfija meta jiġu 
merħija. 

3. Il-livell tal-volum tal-ħoss għas-sinjal ta' l-allarm għandu jkun mill-inqas 75 dB(A) fiż-żona ta' 
l-akkomodazzjoni. 

 Fil-kmamar tal-magni u fil-kmamar tal-pompi s-sinjal ta' l-allarm għandu jkun fil-forma ta' 
dawl ipetpet li jkun jidher min-naħat kollha u jingħaraf b'mod ċar minn kullimkien. 

Artikolu 7.10 

It-tisħin u l-ventilazzjoni 

Il-kamra tat-tmunier għandha tkun mgħammra b'sistema effettiva ta' tisħin u ventilazzjoni li tista' 
tiġi rregolata. 

Artikolu 7.11 

It-tagħmir li jħaddem l-ankra tal-poppa 

Abbord bastimenti u konvojs li l-kamra tat-tmunier tagħhom tkun imfassla għan-navigazzjoni bir-
radar minn persuna waħda u li jkunu itwal minn 86 m jew usa' minn 22.90 m, it-tmunier għandu 
jkun jista' jniżżel l-ankri tal-poppa mill-posizzjoni tiegħu. 
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Artikolu 7.12 

Il-kmamar tat-tmunier li jitreġġgħu lura 

Kmamar tat-tmunier li jitreġġgħu lura għandhom ikunu mgħammra b'sistema ta' tniżżil ta' 
emerġenza. 

L-operazzjonijiet kollha ta' tniżżil għandhom awtomatikament jixgħelu sinjal ta' twissija li jinstema' 
b'mod ċar. Dak ir-rekwiżit m'għandux japplika jekk ir-riskju ta' korriment li jista' jirriżulta mit-
tniżżil jiġi evitat bi tfassil apposta għal dan. 

Persuna għandha tkun tista' toħroġ bla periklu mill-kamra tat-tmunier, tkun xi tkun il-posizzjoni 
tagħha. 

Artikolu 7.13 

Dħul fiċ-ċertifikat Komunitarju għal bastimenti bi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni 

bir-radar minn persuna waħda 

Meta bastiment jikkonforma mad-disposizzjonijiet speċjali għall-kmamar tat-tmunier imfassla 
għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda kif stabbiliti fl-Artikoli 7.01, 7.04 sa 7.08 u 7.11, 
għandu jitniżżel dan li ġej fiċ-ċertifikat Komunitarju: 

"Il-bastiment għandu kamra tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda". 
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KAPITOLU 8 

I D - D I S I N N  T A L - M A G N A  

Artikolu 8.01 

Ġenerali 

1. Il-magni u l-partijiet anċillari tagħhom għandhom ikunu mfassla, mibnija u stallati skond l-
aħjar prattika. 

2. L-istallazzjonijiet li jeħtieġu spezzjoni regolari, speċjalment il-bojlers ta' l-istim, tagħmir ieħor 
tal-pressjoni u l-aċċessjori tiegħu, u l-liftijiet, għandhom jissodisfaw ir-regolamenti li japplikaw 
f'wieħed mill-Istati Membri tal-Komunità. 

3. Jistgħu jiġu stallati biss dawk il-magni li jaħdmu bil-kombustjoni interna u jużaw karburanti li 
għandhom il-punt meta jieħdu n-nar ogħla minn 55° C. 

Artikolu 8.02 

It-tagħmir tas-sigurtà 

1. Il-magni għandhom jiġu stallati u mmuntati b'tali mod li jkunu adegwatament aċċessibbli għat-
tħaddim u l-manutenzjoni u m'għandhomx jipperikolaw lill-persuni li jkollhom dak ix-xogħol. 
Għandu jkun possibbli li jkun żgurat li ma jiġux startjati mingħajr intenzjoni. 

2. Il-magni ewlenin, dawk awżiljari, il-bojlers u t-tagħmir tal-pressjoni, u l-aċċessorji tagħhom, 
għandu jkollhom tagħmir ta' sigurtà. 

3. F'każ ta' emerġenza għandu jkun possibbli li l-muturi li jħaddmu l-blowers u l-fannijiet tal-ġbid 
ta' l-arja jiġu mitfija minn barra l-ispazju fejn ikunu jinsabu, u minn barra l-kamra tal-magni. 

4. Fejn meħtieġ, il-konnessjonijiet tal-pajpijiet li jġorru ż-żejt karburant, iż-żejt lubrikant, u ż-żjut 
użati fis-sistemi tat-trasmissjoni ta' l-enerġija, fis-sistemi tal-kontroll u l-attivazzjoni u fis-
sistemi tat-tisħin għandhom ikunu mgħottija jew imħarsa b'mod adegwat biex jiġi evitat it-
tixrid jew ħruġ ta' żjut fuq uċuħ sħan, fil-ventijiet ta' l-arja tal-makkinarju, jew sorsi oħra ta' 
teħid tan-nar. In-numru ta' konnessjonijiet f'dawn is-sistemi ta' pajpijiet għandu jinżamm kemm 
jista' jkun baxx. 



 
13274/05  TS/gc 77 
ANNESS II DG C III  MT 

5. Il-pajpijiet esterni ta' karburant ta' pressjoni għolja tal-magni tad-diesel, bejn il-pompi tal-
karburant ta' pressjoni għolja u l-injettaturi tal-karburant, għandhom ikunu protetti b'sistema ta' 
pajpijiet miksija li tiflaħ iżżomm il-karburant jekk iċedi pajp ta' pressjoni għolja. Is-sistema ta' 
pajpijiet miksija għandha tinkludi mezzi għall-ġbir tat-tnixxijiet u għandu jkun hemm 
arranġamenti biex jingħata l-allarm jekk iċedi pajp tal-karburant, ħlief li ma jkun meħtieġ l-
ebda allarm għall-magni li m'għandhomx aktar minn żewġ ċilindri. Is-sistemi ta' pajpijiet 
miksija m'hemmx għalfejn jitwaħħlu ma' magni fuq gverti miftuħa li jħaddmu l-vinċijiet u l-
argni. 

6. L-insulazzjoni tal-partijiet tal-magna għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 3.04, sezzjoni 
3, it-tieni paragrafu. 

Artikolu 8.03 

L-impjant ta' l-enerġija 

1. Għandu jkun possibbli li l-propulsjoni tal-bastiment tista' tistartja, tintefa' jew titreġġa' lura 
b'mod affidabbli u ta' malajr. 

2. Dawn li ġejjin għandhom ikunu ssorveljati b'tagħmir xieraq li jixgħel allarm malli jintlaħaq 
livell kritiku: 

(a)  it-temperatura ta' l-ilma li jkessaħ il-magna ewlenija; 

(b)  il-pressjoni taż-żejt lubrikanti għall-magni ewlenin u t-trasmissjonijiet; 

(ċ) il-pressjoni taż-żejt u ta' l-arja ta' l-unitajiet tal-mixi lura tal-magna ewlenija, it-
trasmissjonijiet riversibbli jew l-iskrejjen. 

3. Meta l-bastimenti jkollhom biss magna ewlenija waħda dik il-magna m'għandhiex tintefa 
awtomatikament ħlief għall-ħarsien kontra l-veloċità żejda. 

4. Meta l-bastimenti jkollhom biss magna ewlenija waħda, dik il-magna jista' jkollha tagħmir 
awtomatiku li jnaqqas il-veloċità tal-magna fil-każ biss li tnaqqis awtomatiku tal-veloċità tal-
magna jkun indikat b'mod ottiku kif ukoll akustiku fil-kamra tat-tmunier u t-tagħmir għat-
tnaqqis tal-veloċità tal-magna jkun jista' jiġi mitfi mill-post tat-tmunier. 

5. Il-boxxli tax-xaft għandhom ikunu mfassla b'tali mod li jevita t-tixrid ta' lubrikanti li jniġġsu l-
ilma. 
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Artikolu 8.04 

Is-sistema ta' l-egżost tal-magna 

1. Il-gassijiet ta' l-egżost għandhom jinħarġu 'l barra għal kollox mill-bastiment. 

2. Għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa kollha biex ikun evitat id-dħul tal-gassijiet ta' l-egżost fid-
diversi kompartimenti. Il-pajpijiet ta' l-egżost li jgħaddu mill-parti ta' l-akkomodazzjoni jew 
mill-kamra tat-tmunier għandhom, f'dawn il-partijiet, ikollhom kisi protettiv li ma jgħaddix 
gass minnu. Il-vojt ta' bejn il-pajp ta' l-egżost u dan il-kisi għandu jkun jagħti għall-arja ta' 
barra. 

3. Il-pajpijiet ta' l-egżost għandhom ikunu mqiegħda u protetti b'tali mod li ma jkunux jistgħu 
jikkawżaw nar. 

4. Il-pajpijiet ta' l-egżost għandhom ikunu insulati jew imkessħa tajjeb fil-kmamar tal-magni. Il-
protezzjoni kontra l-kuntatt fiżiku tkun biżżejjed barra l-kmamar tal-magni. 

Artikolu 8.05 

It-tankijiet tal-karburant, il-pajpijiet u l-aċċessorji 

1. Il-karburanti likwidi għandhom jinħażnu f'tankijiet ta' l-azzar li jew ikunu parti integrali mill-
buq jew ikunu mwaħħla sew mal-buq. Jekk ikun meħtieġ hekk mid-disinn tal-bastiment, jista' 
jintuża materjal ekwivalenti f'termini ta' reżistenza għan-nirien. Dawn ir-rekwiżiti 
m'għandhomx japplikaw għal tankijiet b'kapaċità ta' mhux iktar minn 12-il litru li jkunu ġew 
inkorporati f'sistemi awżiljari matul il-manifattura tagħhom. It-tankijiet tal-karburant 
m'għandux ikollhom ħitan komuni mat-tankijiet ta' l-ilma tax-xorb. 

2. It-tankijiet u s-sistemi tal-pajpijiet tagħhom u l-aċċessorji l-oħra għandhom ikunu mqiegħda 
b'tali mod li la l-karburant u lanqas il-fwar tal-karburant ma jkunu jistgħu jilħqu l-intern tal-
bastiment b'mod aċċidentali. Il-valvoli tat-tank maħsuba għat-teħid ta' kampjuni tal-karburant 
jew għad-drenaġġ ta' l-ilma għandhom jagħlqu awtomatikament. 

3. L-ebda tankijiet tal-karburant m'għandhom jitqiegħdu 'l quddiem mill-paratija tal-ħbit. 

4. It-tankijiet tal-karburant u t-tagħmir tagħhom m'għandhomx jitqiegħdu direttament 'il fuq mill-
magni jew il-pajpijiet ta' l-egżost. 

5. Il-fetħiet li minnhom jimtlew it-tankijiet tal-karburant għandhom ikunu mmarkati sew. 
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6. Il-fetħa għall-għenuq tat-tank tal-karburant għandha tkun fuq il-gverta, ħlief għat-tankijiet tal-
provvista ta' kuljum. L-għonq tat-tank għandu jkollu tagħmir ta' konnessjoni skond l-istandard 
Ewropew EN 12827:1999. 

 Dawn it-tankijiet għandu jkollhom pajp ta' l-arja li jispiċċa fl-arja aperta 'l fuq mill-gverta u 
mqiegħed b'tali mod li ma jkunx jista' jidħol ilma fih. Il-cross-section tal-pajp ta' l-arja għandha 
tkun mill-inqas 1,25 darbiet daqs il-cross-section ta' l-għonq tat-tank. 

 Jekk it-tankijiet ikunu mqabbdin flimkien, il-cross-section tal-pajp li jgħaqqadhom għandha 
tkun mill-inqas 1,25 darba daqs il-cross-section ta' l-għonq tat-tank. 

 Direttament fl-iżbokki tat-tank is-sistema tal-pajpijiet għad-distribuzzjoni tal-karburanti għandu 
jkollha tagħmir ta' għeluq li jista' jitħaddem minn fuq il-gverta. 

 Dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għat-tankijiet immuntati direttament fuq il-magna. 

8. Il-pajpijiet tal-karburant, il-konnessjonijiet tagħhom, is-siġilli u t-tagħmir għandhom ikunu ta' 
materjali li jifilħu għall-pressjoni mekkanika, kimika u ta' sħana li għalihom x'aktarx ikunu 
soġġetti. Il-pajpijiet tal-karburant m'għandhomx ikunu soġġetti għal xi influwenza negattiva ta' 
sħana u għandhom ikunu jistgħu jiġu spezzjonati fit-tul kollu tagħhom. 

9. It-tankijiet tal-karburant għandu jkollhom tagħmir adegwat għall-kejl tal-kapaċità. Dan it-
tagħmir għall-kejl tal-kapaċità għandu jkun jista' jinqara sa l-ogħla livell tal-mili. Strumenti tal-
kejl tal-ħġieġ għandhom ikunu protetti b'mod effettiv kontra d-daqqiet, għandu jkollhom 
tagħmir ta' għeluq awtomatiku fil-bażi tagħhom u t-tarf ta' fuq tagħhom għandu jkun jagħti 
għat-tankijiet 'il fuq mill-ogħla livell tal-mili tagħhom. Il-materjal użat għall-istrumenti tal-kejl 
tal-ħġieġ m'għandux jitgħawweġ f'temperaturi ambjentali normali. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar 
m'għandhomx jispiċċaw fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar li jispiċċaw 
f'kamra tal-magni jew tal-bojler għandu jkollhom tagħmir adegwat li jingħalaq waħdu. 

10. (a) It-tankijiet tal-karburant għandhom ikunu mħarsa mit-tixrid tal-karburant waqt il-bankering 
permezz ta' tagħmir tekniku adegwat abbord li għandu jitniżżel taħt il-punt 52 taċ-ċertifikat 
Komunitarju. 

(b)  Jekk il-karburant jittieħed mill-istazzjonijiet tal-bankering bit-tagħmir tekniku tagħhom 
stess biex ikun evitat it-tixrid ta' karburanti abbord waqt il-bankering, ir-rekwiżiti dwar 
tagħmir ta' (a) u s-sezzjoni 11 m'għandhomx japplikaw iżjed. 
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11. Jekk it-tankijiet tal-karburant ikollhom tagħmir ta' għeluq awtomatiku, is-sensuri għandhom 
iwaqqfu l-fluss tal-karburant meta t-tank ikun 97% mimli; dan it-tagħmir għandu jissodisfa r-
rekwiżiti tas-"sikurezza" ("failsafe"). 

 Jekk is-sensur jixgħel kuntatt elettriku, li jista' jaqta' ċ-ċirkuwitu pprovdut mill-istazzjon tal-
bankering b'sinjal binarju, għandu jkunu possibbli li jiġi trasmess is-sinjal lill-istazzjon tal-
bankering permezz ta' plagg ta' konnessjoni li ma jagħmilx ilma li jissodisfa r-rekwiżiti tal-
pubblikazzjoni ta' l-IEC 60309-1:1999 għal 40 sa 50 V DC, ta' lewn abjad, u bil-posizzjoni tal-
kuntatt ta' l-ert timmarka l-għaxra. 

12. It-tankijiet tal-karburant għandu jkollhom fetħiet b'sistemi ta' għeluq li ma jnixxux li jkunu 
maħsuba biex jippermettu t-tindif u l-ispezzjoni. 

13. It-tankijiet tal-karburant li jfornu direttament lill-magni ewlenin u l-magni meħtieġa għat-
tħaddim bla periklu tal-bastiment għandu jkollhom tagħmir li jibgħat sinjali viżivi kif ukoll 
akustiċi fil-kamra tat-tmunier jekk il-livell tal-mili tagħhom ma jkunx biżżejjed biex jiżgura l-
operat bla periklu. 

Artikolu 8.06 

Il-ħażna taż-żejt tal-lubrikazzjoni, il-pajpijiet u l-aċċessorji 

1. Iż-żejt lubrikanti għandu jkun maħżun f'tankijiet ta' l-azzar li jkunu parti integrali mill-buq jew 
inkella jkunu mwaħħla sew mal-buq. Jekk ikun meħtieġ hekk mid-disinn tal-bastiment, jista' 
jintuża materjal ekwivalenti f'termini ta' reżistenza għan-nirien. Dawn ir-rekwiżiti 
m'għandhomx japplikaw għat-tankijiet b'kapaċità ta' mhux iktar minn 25 litru. It-tankijiet taż-
żejt lubrikanti m'għandux ikollhom ħitan komuni mat-tankijiet ta' l-ilma tax-xorb. 

2. It-tankijiet taż-żejt lubrikanti u s-sistema tal-pajpijiet tagħhom u l-aċċessorji l-oħra għandhom 
ikunu mqiegħda b'tali mod li la ż-żejt lubrikanti u lanqas il-fwar taż-żejt lubrikanti ma jkunu 
jistgħu jilħqu l-intern tal-bastiment b'mod aċċidentali. 

3. L-ebda tankijiet taż-żejt lubrikanti m'għandhom jitqiegħdu 'l quddiem mill-paratija tal-ħbit. 

4. It-tankijiet taż-żejt lubrikanti u t-tagħmir tagħhom m'għandhomx jitqiegħdu direttament 'il fuq 
mill-magni jew il-pajpijiet ta' l-egżost. 

5. Il-fetħiet għall-mili tat-tankijiet taż-żejt lubrikanti għandhom ikunu mmarkati b'mod ċar. 
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6. Il-pajpijiet taż-żejt lubrikanti, il-konnessjonijiet, is-siġilli u t-tagħmir tagħhom għandhom ikunu 
ta' materjali li jifilħu għall-pressjonijiet mekkaniċi, kimiċi u ta' sħana li x'aktarx ikunu soġġetti 
għalihom. Il-pajpijiet m'għandhomx ikunu soġġetti għal xi influwenza negattiva ta' sħana u 
għandhom ikunu jistgħu jiġu spezzjonati fit-tul kollu tagħhom. 

7. It-tankijiet taż-żejt lubrikanti għandu jkollhom tagħmir adegwat għall-kejl tal-kapaċità. It-
tagħmir għall-kejl tal-kapaċità għandu jkun jista' jinqara sa l-ogħla livell ta' mili. L-istrumenti 
tal-kejl tal-ħġieġ għandhom ikunu protetti b'mod effettiv kontra d-daqqiet, għandu jkollhom 
tagħmir ta' għeluq awtomatiku fil-bażi tagħhom u t-tarf ta' fuq tagħhom għandu jkun jagħti 
għat-tankijiet 'il fuq mill-ogħla livell tal-mili tagħhom. Il-materjal użat għall-istrumenti tal-kejl 
tal-ħġieġ m'għandux jitgħawweġ f'temperaturi ambjentali normali. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar 
m'għandhomx jispiċċaw fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar li jispiċċaw 
f'kamra tal-magna jew tal-bojler għandu jkollhom tagħmir adegwat li jingħalaq waħdu. 

Artikolu 8.07 

Il-ħażna taż-żjut użati fis-sistemi tat-trasmissjoni ta' l-enerġija, is-sistemi tal-kontroll u l-

attivazzjoni u s-sistemi tat-tisħin, il-pajpijiet u l-aċċessorji 

1. Iż-żjut użati fis-sistemi tat-trasmissjoni ta' l-enerġija, fis-sistemi tal-kontroll u l-attivazzjoni u 
fis-sistemi tat-tisħin għandhom jinħażnu f'tankijiet ta' l-azzar li jew ikunu parti integrali mill-
buq jew inkella jkunu mwaħħla sew mal-buq. Jekk ikun meħtieġ hekk mit-tfassil tal-bastiment, 
jista' jintuża materjal ekwivalenti f'termini ta' reżistenza għan-nirien. Dawn ir-rekwiżiti 
m'għandhomx japplikaw għat-tankijiet b'kapaċità ta' mhux iktar minn 25 litru. Dawn it-tankijiet 
taż-żejt m'għandux ikollhom ħitan komuni mat-tankijiet ta' l-ilma tax-xorb. 

2. Dawn it-tankijiet taż-żjut u s-sistema tal-pajpijiet tagħhom u l-aċċessorji l-oħra għandhom 
jitqiegħdu b'tali mod li la dawn iż-żjut u lanqas il-fwar tagħhom ma jkunu jistgħi jilħqu l-intern 
tal-bastiment b'mod aċċidentali. 

3. L-ebda wieħed minn dawn it-tankijiet taż-żjut ma jistgħu jitqiegħdu 'l quddiem mill-paratija tal-
ħbit. 

4. Dawn it-tankijiet taż-żjut u t-tagħmir tagħhom m'għandhomx jitqiegħdu direttament 'il fuq mill-
magni jew il-pajpijiet ta' l-egżost. 

5. Il-fetħiet għall-mili ta' dawn it-tankijiet taż-żjut għandhom ikunu mmarkati sew. 

6. Dawn il-pajpijiet taż-żjut, il-konnessjonijiet, is-siġilli u t-tagħmir tagħhom għandhom ikunu ta' 
materjali li jifilħu għall-pressjonijiet mekkaniċi, kimiċi u ta' sħana li għalihom x'aktarx ikunu 
soġġetti. Il-pajpijiet m'għandhomx ikunu soġġetti għal xi influwenza negattiva ta' sħana u 
għandhom ikunu jistgħu jiġu spezzjonati fit-tul kollu tagħhom. 
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7. Dawn it-tankijiet taż-żjut għandu jkollhom tagħmir adegwat għall-kejl tal-kapaċità. Dawn l-
istrumenti għall-kejl tal-kapaċità għandhom ikunu jistgħu jinqraw sa l-ogħla livell ta' mili. L-
istrumenti tal-kejl tal-ħġieġ għandhom ikunu protetti b'mod effettiv kontra d-daqqiet, għandu 
jkollhom tagħmir ta' għeluq awtomatiku fil-bażi tagħhom u t-tarf ta' fuq tagħhom għandu jagħti 
għat-tankijiet 'il fuq mill-ogħla livell tal-mili tagħhom. Il-materjal użat għall-istrumenti tal-kejl 
tal-ħġieġ m'għandux jitgħawweġ f'temperaturi ambjentali normali. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar 
m'għandhomx jispiċċaw fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar li jispiċċaw 
f'kamra tal-magna jew tal-bojler għandu jkollhom tagħmir adegwat li jingħalaq waħdu. 

Artikolu 8.08 

Is-sistemi tal-pompi tas-sentina u tad-drenaġġ 

1. Għandu jkun possibbli li kull kompartiment li ma jagħmilx l-ilma jiġi ppompjat separatament. 
Madankollu, dak ir-rekwiżit m'għandux japplika għal kompartimenti li ma jagħmlux l-ilma u li 
normalment ikunu ssiġillati għal kollox waqt it-tħaddim. 

2. Il-bastimenti li jeħtieġu ekwipaġġ għandhom ikunu mgħammra b'żewġ pompi tas-sentina 
indipendenti li m'għandhomx ikunu stallati fl-istess spazju. Mill-inqas waħda minn dawn 
għandha tkun taħdem bil-mutur. Madankollu, għall-bastimenti b'qawwa ta' inqas minn 225 kW 
jew li jiflaħ piż massimu ta' inqas minn 350 t, jew meta l-bastimenti mhux maħsuba għall-ġarr 
tal-merkanzija jkollhom spjazzament ta' inqas minn 250 m³, pompa waħda li titħaddem 
manwalment jew bil-mutur tkun biżżejjed. 

 Kull waħda mill-pompi meħtieġa għandha tkun tista' titħaddem fuq kull wieħed mill-
kompartimenti li ma jagħmilx l-ilma. 

3. Il-kapaċità minima ta' l-ippumpjar Q1 ta' l-ewwel pompa tas-sentina għandha tinħadem bil-
formula li ġejja: 

 Q1 = 0,1 . d1² [l/min] 

 d1 jiġi kkalkulat bil-formula li ġejja: 

 ( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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 Il-kapaċità minima ta' l-ippumpjar Q2 tat-tieni pompa tas-sentina għandha tinħadem bil-formula 
li ġejja: 

 Q2 = 0,1 . d2² [l/min] 

 d2 jiġi kkalkulat bil-formula: 

 ( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 Madankollu, il-valur d2 m'hemmx għalfejn ikun iżjed mill-valur d1. 

 Għal biex jinħadem Q2 l għandu jittieħed bħala t-tul ta' l-itwal kompartiment li ma jagħmilx l-
ilma. 

 F'dawn il-formuli: 

 l huwa t-tul tal-kompartiment li ma jagħmilx l-ilma in kwistjoni, f'[m]; 

 d1 huwa d-dijametru intern ikkalkulat tal-pajp ewlieni tad-drenaġġ, f'[mm]; 

 d2 huwa d-dijametru intern ikkalkulat tal-pajp tal-fergħa, f'[mm]. 

4. Fejn il-pompi tas-sentina jkunu mqabbda ma' sistema tad-drenaġġ il-pajpijiet tad-drenaġġ 
għandu jkollhom dijametru intern ta' mill-inqas d1, f'mm, u l-pajpijiet tal-fergħa għandu 
jkollhom dijametru intern ta' mill-inqas d2, f'mm. 

 Fejn il-bastimenti jkunu iqsar minn 25 m l-valuri d1 u d2 jistgħu jitnaqqsu għal 35 mm. 

5. Huma permessi biss il-pompi tas-sentina li jipprajmaw waħidhom. 

6. Għandu jkun hemm mill-inqas suction wieħed kemm fuq in-naħa tal-lemin kif ukoll tax-xellug 
tal-kompartimenti kollha b'qiegħ ċatt li jistgħu jitbattlu li huma usa' minn 5 m. 
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7. Jista' jkun possibbli li l-gavun tal-poppa jitbattal mill-kamra tal-magna ewlenija permezz ta' 
tagħmir li jista' jingħalaq awtomatikament li jkun aċċessibbli mingħajr diffikultà. 

8. Il-pajpijiet tal-fergħa ta' kompartimenti singoli għandhom ikunu mqabbda mal-pajp ewlieni tad-
drenaġġ permezz ta' valvola li ma treġġax lura li tista' tillokkja. 

 Il-kompartimenti jew spazji oħra li jistgħu jġorru s-saborra jridu jkunu mqabbda mas-sistema 
tad-drenaġġ biss permezz ta' tagħmir sempliċi li jingħalaq. Dak ir-rekwiżit m'għandux japplika 
għal stivi li kapaċi jġorru s-saborra. Dawn l-istivi għandhom jimtlew bl-ilma tas-saborra 
permezz ta' pajpijiet għas-saborra li tkun stallata b'mod permanenti u independenti mill-
pajpijiet tad-drenaġġ, jew permezz ta' pajpijiet tal-fergħa li jistgħu jitqabbdu mal-pajp ewlieni 
tad-drenaġġ b'pajpijiet flessibbli jew b'adapters flessibbli. Il-valvoli għad-dħul ta' l-ilma li 
jinsabu fil-qiegħ ta l-istiva m'għandhomx jitħallew jintużaw għal dan il-għan. 

9. Is-sentini ta' l-istiva għandu jkollhom tagħmir għall-kejl. 

10. Meta sistema tad-drenaġġ tinkorpora pajpijiet stallati b'mod permanenti, il-pajpijiet tad-drenaġġ 
f'qiegħ is-sentina li jkunu maħsuba għall-estrazzjoni ta' l-ilma mħallat biż-żejt għandu jkollhom 
tagħmir għall-għeluq li jkunu ġew issiġillati fil-posizzjonijiet tagħhom minn kummissjoni ta' 
ispezzjoni. In-numru u l-posizzjonijiet ta' dawn l-għeluq għandhom jitniżżlu fiċ-ċertifikat 
Komunitarju. 

11. Li dawn l-għeluq jiġu llokkjati fil-posizzjoni tagħhom għandu jitqies bħala ekwivalenti għall-
issiġillar skond is-sezzjoni 10. Iċ-ċavetta jew iċ-ċwievet biex l-għeluq jiġu llokkjati għandhom 
ikunu indikati għaldaqstant u jinżammu f'post immarkat u li jintlaħaq faċilment fil-kamra tal-
magni. 

Artikolu 8.09 

L-imħażen ta' l-ilma biż-żejt u taż-żejt użat 

1. Għandu jkun possibbli li jinħażen abbord l-ilma mħallat biż-żejt li jakkumula matul it-tħaddim. 
Is-sentina tal-kamra tal-magni titqies bħala maħżen għal dan il-għan. 

2. Biex jinħażnu ż-żjut użati, fil-kamra tal-magni għandu jkun hemm kontenitur speċifiku wieħed 
jew iktar b'kapaċità li tikkorrispondi għal mill-inqas 1,5 darbiet aktar mill-kwantità ta' żjut użati 
mis-samps tal-magni ta' kombustjoni interna u tat-trasmissjonijiet kollha stallati, flimkien mal-
fluwidi idrawliċi mit-tankijiet tal-fluwidi idrawliċi. 
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 Il-konnessjonijiet użati biex jitbattlu l-kontenituri msemmija hawn fuq għandhom 
jikkonformaw ma' l-istandard Ewropew EN 1305:1996. 

3. Meta l-bastimenti jintużaw biss għal vjaġġi qosra l-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tagħti 
eżenzjonijiet milr-rekwiżiti tas-sezzjoni 2. 

Artikolu 8.10 

Il-ħsejjes li joħorġu mill-bastimenti 

1. Il-ħsejjes iġġenerati minn bastiment li jkun qed jaħdem, u b'mod partikolari l-ħsejjes tad-dħul 
ta' l-arja fil-magna u ta' l-egżost, għandhom jittaffew bl-użu ta' mezzi adatti. 

2. Il-ħoss iġġenerat minn bastiment li jkun qed jaħdem m'għandux ikun iżjed minn 75 dB(A) 
f'distanza laterali ta' 25 m mill-ġenb tal-vapur. 

3. Minbarra operazzjonijiet ta' trasbord, il-ħoss iġġenerat minn bastiment wieqaf m'għandux ikun 
iżjed minn 65 dB(A) f'distanza laterali ta' 25 m mill-ġenb tal-vapur. 
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KAPITOLU 8a 

( J i t ħ a l l a  v o j t )  

KAPITOLU 9 

I T - T A GĦM I R  T A '  L - E L E T T R I K U  

Artikolu 9.01 

Ġenerali 

1. Meta ma jkun hemm ebda rekwiżiti speċifiċi dwar ċerti partijiet ta' stallazzjoni, il-livell ta' 
sigurtà għandu jitqies bħala wieħed sodisfaċenti meta dawk il-partijiet ikunu ġew manifatturati 
skond standard Ewropew li jkun fis-seħħ jew skond ir-rekwiżiti ta' soċjetà ta' klassifikazzjoni 
approvata. 

 Id-dokumenti rilevanti għandhom jiġu sottomessi lill-kummissjoni ta' ispezzjoni. 

2. Dokumenti li jkollhom dan li ġej, u debitament ittimbrati mill-kummissjoni ta' ispezzjoni, 
għandhom jinżammu abbord: 

(a) disinji ġenerali dwar is-sistema kollha ta' l-elettriku; 

(b) disinn tas-sistema tas-swiċċijiet għas-swiċċbord ewlenija, is-swiċċbord ta' l-emerġenza u s-
swiċċbord tad-distribuzzjoni, flimkien ma' l-iktar dati tekniċi imporanti bħall-amperaġġ u 
l-kurrent operattiv tat-tagħmir ta' protezzjoni u kontroll; 

(ċ) dati dwar il-potenza li jikkonċernaw il-makkinarju u t-tagħmir elettriku; 

(d) tipi ta' cable u informazzjoni dwar il-cross-sections tal-kondutturi. 

 Mhux meħtieġ li dawn id-dokumenti jinżammu abbord inġenju mingħajr ekwipaġġ, iżda dawn 
għandhom ikunu disponibbli dejjem mingħand is-sid. 
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3. It-tagħmir għandu jkun imfassal għal tiġnib permanenti sa 15° u għal temperaturi ambjentali 
interni ta' bejn 0°C u +40°C, u fuq il-gverta bejn -20°C u +40°C. F'dawk il-limiti, huwa għandu 
jkun jaħdem perfettament. 

4. It-tagħmir u l-apparat elettriku u elettroniku għandu jkun totalment aċċessibbli u faċli biex 
jinżamm fi stat tajjeb. 

Artikolu 9.02 

Is-sistemi tal-provvista ta' l-elettriku 

1. Meta inġenju jkollu sistema ta' l-elettriku, fil-prinċipju dik is-sistema għandu jkollha mill-inqas 
żewġ sorsi ta' provvista b'tali mod li jekk ikun hemm ħsara f'sors wieħed is-sors li jifdal ikun 
jista' jipprovdi lill-konsumaturi l-provvista meħtieġa għal navigazzjoni bla periklu għal mill-
inqas 30 minuta. 

2. Klassifikazzjoni adegwata tal-provvista għandha tiġi murija permezz ta' bilanċ ta' potenza. 
Hawnhekk jista' jittieħed fil-kont fattur xieraq ta' simultanjetà. 

3. Independentement mis-sezzjoni 1 hawn fuq, l-Artikolu 6.04 għandu japplika għas-sors ta' 
provvista għas-sistema tat-tmun (l-istallazzjonijiet tat-tmun). 
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Artikolu 9.03 

Protezzjoni kontra l-kuntatt fiżiku, l-intrużjoni ta' oġġetti solidi u d-dħul ta' l-ilma 

It-tip ta' protezzjoni minima għal partijiet ta' istallazzjoni stallati b'mod permanenti għandu jkun kif 
stabbilit fit-tabella li ġejja: 
 
 Tip ta' protezzjoni minima 

(skond il-pubblikazzjoni ta' l-IEC. 60529: 1992) 
Post Ġeneraturi Muturi Trans-

formers 

Pannelli 
Distributuri 
Swiċċijiet 

Tagħmir Tagħmir 
tad-dawl 

Postijiet ta' servizz, kmamar tal-magni, 
kompartimenti tat-tagħmir tat-tmun 

IP 22 IP 22 2) 
IP 22 

1)2) 
IP 22 IP 44 IP 22 

Stivi      IP 55 IP 55 

Kaxxirizzi tal-batteriji u ż-żebgħa      IP 44 
u. (Ex)3) 

Gverti miftuħa u postijiet miftuħa tat-
tmun 

 IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 

Il-kamra tat-tmunier  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
L-ispazji ta' l-akkomodazzjoni ħlief il-
faċilitajiet sanitarji u l-kmamar tal-ħasil    IP 22 IP 20 IP 20 

Faċilitajiet sanitarji u kmamar tal-ħasil   IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Rimarki: 
 
1) Fejn it-tagħmir jitfa' ammonti kbar ta' sħana: IP 12. 
2) Fejn it-tagħmir jew il-pannelli ma jkollhomx dan it-tip ta' protezzjoni l-post tagħhom għandu jissodisfa l-
kondizzjonijiet li japplikaw għal dak it-tip ta' protezzjoni. 
3) Tagħmir elettriku tat-tip ta' sigurtà ċċertifikata skond 

 (a) l-istandards Ewropej EN 50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 50019: 2000 
u 50020: 2002 

 jew 
 (b) il-pubblikazzjoni IEC 60079 kif fis-seħħ mill-1 ta' Ottubru 2003. 
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Artikolu 9.04 

Il-protezzjoni minn xi splużjoni 

It-tagħmir elettriku biss li jiflaħ għall-isplużjonijiet (sigurtà ċċertifikata) jista' jiġi stallat fi spazji 
fejn x'aktarx jakkumulaw gassijiet jew taħlitiet ta' gassijiet li jistgħu jisplodu, bħall-kompartamenti 
maħsuba għall-akkumulaturi jew għall-ħażna ta' prodotti li jieħdu n-nar faċilment. L-ebda swiċċijiet 
tad-dawl jew ta' tagħmir ieħor elettriku m'għandhom jitwaħħlu f'dawn l-ispazji. Il-protezzjoni minn 
xi splużjoni għandha tieħu kont tal-karatteristiċi tal-gassijiet jew it-taħlitiet ta' gassijiet li jistgħu 
jisplodu li x'aktarx jiffurmaw (grupp ta' potenzjal splussiv, klassi ta' temperatura). 

Artikolu 9.05 

L-ertjar 

1. Sistemi taħt vultaġġ ta' iktar minn 50 V jeħtieġu jkunu ertjati. 

2. Il-partijiet tal-metall li huma miftuħa għall-kuntatt fiżiku u li, waqt it-tħaddim normali, ma 
jgħaddi ebda kurrent minnhom, bħall-frejms u l-koperturi tal-magni, l-apparat u t-tagħmir tad-
dawl, għandhom ikunu ertjati separatament meta dawn ma jkollhomx kuntatt elettriku mal-buq 
bħala riżultat ta' l-istallazzjoni tagħhom. 

3. Il-koperturi tal-konsumaturi mobbli ta' l-elettriku u tat-tagħmir portabbli għandhom, waqt l-użu 
normali, ikunu ertjati permezz ta' konduttur ieħor ta' l-ert li jkun inkorporat fil-cable ta' l-
elettriku. 

 Dik id-disposizzjoni m'għandhiex tapplika fejn jintuża transformer protettiv għas-separazzjoni 
taċ-ċirkuwitu, u lanqas għal apparat b'tagħmir ta' insulazzjoni protettiva (insulazzjoni doppja). 

4. Il-cross-sections tal-kondutturi ta' l-ert m'għandhomx ikunu inqas minn kif mogħtija fit-tabella 
li ġejja: 

 
Il-cross-section tal-
kondutturi esterni Il-cross-section minima tal-kondutturi ta' l-ert 

[mm2] f'cables insulati 
[mm2] 

imwaħħla separatament 
[mm2] 

minn 0,5 sa 4 
l-istess cross-section bħal dik tal-

konduttur estern 
4 

aktar minn 4 sa 16 
l-istess cross-section bħal dik tal-

konduttur estern 
l-istess cross-section bħal dik tal-

konduttur estern 
aktar minn 16 sa 35 16 16 

aktar minn 35 sa 120 
in-nofs tal-cross-section tal-

konduttur estern 
in-nofs tal-cross-section tal-

konduttur estern 
aktar minn 120  70 70 
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Artikolu 9.06 

Il-vultaġġi massimi permissibbli 

1. Il-vultaġġi li ġejjin m'għandhomx jinqabżu: 
 

Tip ta' stallazzjoni L-ogħla vultaġġ permissibbli 
 Kurrent dirett Kurrent alternanti ta' 

fażi waħda 
Kurrent alternanti ta' 

tliet fażijiet 
a. Stallazzjonijiet tal-qawwa u s-sħana inklużi s-sokits għal użu
 ġenerali 

250 V 250 V 500 V 

b. Stallazzjonijiet ta' dwal, komunikazzjonijiet, kmand u 
informazzjoni, inklużi s-sokits għall-użu ġenerali 

 
250 V 

 
250 V 

 
- 

ċ. Sokits maħsuba biex ifornu lil tagħmir portabbli li jintuża fuq 
gverti miftuħa jew f’kaxxirizzi tal-metall dojoq jew imxarrba, ħlief 
għall-bojlers u t-tankijiet: 
 1. B'mod ġenerali 
 2. Fejn transformer protettiv tas-separazzjoni taċ-ċirkuwitu 

jipprovdi biss lil tagħmir wieħed 
 3. Fejn jintuża apparat ta' insulazzjoni protettiva 
 (insulazzjoni doppja) 
 4. Fejn jintużaw salvaviti ta' kurrent ≤ 30 mA. 

 
 
 

50 V1) 
 
- 
 

250 V 
- 

 
 
 

50 V1) 
 

250 V2) 
 

250 V 
250 V 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

500 V 
d. Konsumaturi mobbli tal-elettriku bħal tagħmir elettriku għall-

kontejners, muturi, blowers u pompi mobbli li normalment ma 
jiċċaqalqux waqt is-servizz u li l-partijiet kondutturi tagħhom li 
huma miftuħa għall-kuntatt fiżiku jkunu ertjati permezz ta' 
konduttur ta' l-ert li jkun inkorporat fil-cable tal-konnessjoni u li, 
minbarra dak il-konduttur ta' l-ert, ikunu mqabbda mal-buq 
permezz tat-tqegħid speċifiku tagħhom jew permezz ta' konduttur 
ieħor 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

500 V 

e. Sokits maħsuba biex ifornu lil tagħmir portabbli li jintuża ġewwa 
l-bojlers u t-tankijiet 

 
50 V1) 

 
50 V1) 

 
- 

Rimarki: 
 
1) Fejn dak il-vultaġġ ikun ġej minn netwerks ta' vultaġġ ogħla, għandha tintuża separazzjoni galvanika (transformer ta' sigurtà). 
2) Il-poli kollha taċ-ċirkuwitu sekondarju għandhom ikunu insulati mill-ert. 

 

2. B'deroga mis-sezzjoni 1, jekk jiġu applikati l-miżuri protettivi meħtieġa, vultaġġi ogħla jkunu 
aċċettabbli: 

(a) għal sistemi ta' qawwa fejn il-potenza tagħhom tkun teħtieġ hekk; 

(b) għal stallazzjonijiet speċjali abbord bħas-sistemi tar-radju u għall-istartjar. 
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Artikolu 9.07 

Is-sistemi ta' distribuzzjoni 

1. Is-sistemi tad-distribuzzjoni li ġejjin huma awtorizzati għall-kurrent dirett u għall-kurrent 
alternanti ta' fażi waħda: 

(a) sistemi b'żewġ kondutturi li waħda minnhom tkun ertjata (L1/N/PE); 

(b) sistemi b'konduttur wieħed li jużaw il-prinċipju tar-ritorn tal-buq, għal stallazzjonijiet 
lokali biss (per eżempju, it-tagħmir li jqabbad il-magni tal-kombustjoni, il-protezzjoni 
katodika) (L1/PEN); 

(ċ) sistemi b'żewġ kondutturi li jkunu insulati mill-buq (L1/L2/PE). 

2. Is-sistemi ta' distribuzzjoni li ġejjin huma awtorizzati għal kurrent alternanti ta' tliet fażijiet: 

(a) sistemi ta' erba' kondutturi b'ert tal-punt newtrali, mingħajr użu tal-prinċiplu tar-ritorn tal-
buq (L1/L2/L3/N/PE) = (netwerk TN-S) jew (netwerk TT); 

(b) sistemi ta' tliet kondutturi insulati mill-buq (L1/L2/L3/PE) = (netwerk IT); 

(ċ) sistemi ta' tliet kondutturi bl-ert tal-punt newtrali bl-użu tal-prinċipju tar-ritorn tal-buq, li 
madankollu m'għandhomx jiġu awtorizzati għaċ-ċirkuwiti tat-terminal (L1/L2/L3/PEN). 

3. Il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tippermetti l-użu ta' sistemi oħra. 

Artikolu 9.08 

Il-kollegament max-xatt u ma' netwerks oħra esterni 

1. Linji ta' provvista minn netwerks fuq l-art jew minn netwerks esterni oħra għall-istallazzjonijiet 
tan-netwerk abbord għandu jkollhom konnessjoni permanenti abbord fil-forma ta' terminali 
fissi jew sokits tal-plagg fissi. Il-kollegamenti tal-cables m'għandhom ikunu soġġetti għal ebda 
forza ta' ġibda. 

2. Il-buq għandu jkun jista' jiġi ertjat b'mod effettiv meta l-vultaġġ tal-kollegament jaqbeż il-50 V. 
Il-konnessjoni ta' l-ert għandha tkun immarkata b'mod speċifiku. 
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3. It-tagħmir tas-swiċċijiet għall-konnessjoni għandu jkun imfassal b'tali mod li jevita t-tħaddim 
fl-istess ħin tal-ġeneraturi tan-netwerk abbord u tan-netwerk ta' fuq l-art jew ta' xi netwerk 
estern ieħor. Perijodu qasir ta' tħaddim fl-istess ħin għandu jkun permess meta ssir bidla minn 
sistema waħda għal oħra mingħajr ma' jinqata' l-vultaġġ. 

4. Il-konnessjoni għandha tkun protetta kontra xi xort jew kurrent eċċessiv. 

5. Is-swiċċbord ewlenija għandha tindika jekk il-konnessjoni tkunx attiva. 

6. Għandu jiġi stallat tagħmir ta' indikazzjoni biex jippermetti t-tqabbil tal-polarità fil-każ ta' 
kurrent dirett u s-sekwenza tal-fażi fil-każ ta' kurrent alternanti ta' tliet fażijiet, bejn il-
konnessjoni u n-netwerk abbord. 

7. Pannell maġenb il-konnessjoni għandu jindika: 

(a) il-miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita l-konnessjoni; 

(b) it-tip ta' kurrent u l-vultaġġ nominali u, għall-kurrent alternanti, il-frekwenza. 

Artikolu 9.09 

Il-provvista ta' elettriku lil inġenji oħra 

1. Meta jiġi pprovdut elettriku lil inġenji oħra, għandha tintuża konnessjoni separata. Jekk 
jintużaw sokits ta' l-elettriku kklassifikati ogħla minn 16 A biex jiġi pprovdut kurrent lil inġenji 
oħra, għandu jiġi pprovdut tagħmir (bħal swiċċijiet jew interlocks) biex jiġi żgurat li dik il-
konnessjoni u l-iskonnettjar jistgħu jseħħu biss meta l-linja tkun mejta. 

2. Konnessjonijiet tal-cable m'għandhom ikunu soġġetti għal ebda forza ta' ġibda. 

3. L-Artikolu 9.08, sezzjonijiet 3 sa 7, għandhom japplikaw mutatis mutandis. 
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Artikolu 9.10 

Il-ġeneraturi u l-muturi 

1. Il-ġeneraturi, il-muturi u l-kaxex tat-terminali tagħhom għandhom ikunu aċċessibbli għal 
spezzjonijiet, kejl u tiswijiet. It-tip ta' protezzjoni għandu jikkorrispondi għall-post fejn ikunu 
jinsabu (ara l-Arikolu 9.03). 

2. Il-ġeneraturi mħaddma mill-magna ewlenija, mix-xaft ta' l-iskrun jew minn grupp awżiljari 
maħsub għal għanijiet oħra għandhom ikunu mfassla skond il-medda ta' veloċitajiet ta' dawran 
li jistgħu jseħħu waqt it-tħaddim normali. 

Artikolu 9.11 

L-akkumulaturi 

1. L-akkumulaturi għandhom ikunu aċċessibbli u mqiegħda b'mod sabiex ma jiċċaqalqux mal-
movimenti ta' l-inġenju. Huma m'għandhom jitqiegħdu fejn ikunu esposti għal sħana eċċessiva, 
kesħa estrema, raxx, stim jew fwar. 

 Huma m'għandhomx jiġu stallati fil-kamra tat-tmunier, fl-ispazju ta' l-akkomodazzjoni jew fl-
istivi. Dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għal akkumulaturi ta' tagħmir portabbli, jew għal 
akkumulaturi li jeħtieġu inqas minn 0,2 kW biex jiġu ċċarġjati. 

2. L-akkumulaturi li jeħtieġu aktar minn 2,0 kW biex jiġu ċċarġjati (maħduma abbażi tal-kurrent 
massimu ta' l-iċċarġjar u l-vultaġġ nominali ta' l-akkumulatur u b'kont meħud tal-kurva ta' l-
iċċarġjar karatteristika tat-tagħmir ta' l-iċċarġjar) għandhom jiġu stallati f'kamra speċjali. Jekk 
ikunu jinsabu fuq il-gverta jkun biżżejjed li jiġu magħluqa f'armadju. 

 L-akkumulaturi li jeħtieġu mhux aktar minn 2,0 kW biex jiġu ċċarġjati jistgħu jiġu stallati 
f'armadju jew f'kaxxa mhux biss jekk ikunu fuq il-gverta iżda wkoll taħtha. Huma jistgħu wkoll 
jiġu stallati f'kamra tal-magni jew f'xi spazju ieħor ivventilat tajjeb bil-kondizzjoni li jkunu 
protetti kontra t-twaqqigħ ta' oġġetti jew ilma jqattar. 

3. L-uċuħ interjuri ta' kwalunkwe kamra, armadju jew kaxxa, xkaffar jew spazju fiss maħsub għal 
akkumulaturi għandhom ikunu protetti kontra l-effetti ħżiena ta' l-elettroliti. 



 
13274/05  TS/gc 94 
ANNESS II DG C III  MT 

4. Għandu jkun hemm provvediment għal ventilazzjoni effettiva meta l-akkumulaturi jkunu 
stallati f'kompartiment, armadju jew kaxxa magħluqa. Għandha tiġi pprovduta ventilazzjoni ta' 
arja sfurzata għall-akkumulaturi tan-nikil-kadmju li jeħtieġu aktar minn 2 kW biex jiġu 
ċċarġjati u għall-akkumulaturi taċ-ċomb-aċidu li jeħtieġu aktar minn 3 kW. 

 L-arja għandha tidħol minn isfel u toħroġ minn fuq sabiex tiġi żgurata l-estrazzjoni sħiħa tal-
gass. 

 Il-ventijiet ta' l-arja m'għandhom jinkludu ebda tagħmir li jostakola l-fluss ta' l-arja, bħal per 
eżempju valvoli tal-waqfien. 

5. Il-volum ta' arja meħtieġa (Q) għandu jinħadem bil-formula li ġejja: 

 Q = 0,11 . I . n [m3/h] 

 fejn: 

 I = ¼ tal-kurrent massimu, f’A, ipprovdut mit-tagħmir li jiċċarġja; 

 n = in-numru ta' ċelel. 

 Fil-każ ta' akkumulaturi tal-molol mewwieta li jkun hemm fin-netwerk abbord, il-kummissjoni 
ta' ispezzjoni tista' taċċetta metodi oħra ta' kalkolu b'kont meħud tal-kurva karatteristika ta' l-
iċċarġjar tat-tagħmir li jiċċarġja, bil-kondizzjoni li dawn il-metodi jkunu bbażati fuq id-
disposizzjonijiet ta' soċjetajiet ta' klassifikazzjoni approvati jew fuq standards rilevanti. 

6. Meta tintuża ventilazzjoni naturali, il-cross-section tal-ventijiet għandha tkun biżżejjed għall-
volum ta' arja meħtieġ abbażi ta' veloċità ta' fluss ta' l-arja ta' 0,5 m/sec. Madankollu, il-cross-
section għandha tkun mill-inqas 80 cm² għall-akkumulaturi taċ-ċomb-aċidu u 120 cm² għall-
akkumulaturi tan-nikil-kadmju. 

7. Meta tintuża ventilazzjoni sfurzata, għandu jiġi pprovdut fann - preferibbilment tat-tip li jiġbed 
- li l-mutur tiegħu għandu jkun imwarrab minn fejn ikun għaddej il-gass jew l-arja. 
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 Il-fannijiet għandhom ikunu mfassla b'mod li tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta' xrar bil-kuntatt bejn 
xafra u l-kopertura tal-fann u jiġi evitat ukoll iċ-ċarg elettrostatiku. 

8. Is-sinjal "Nar, fjammi mikxufa u tipjip mhumiex permessi" skond il-Fig. 2 ta' l-Appendiċi I li 
jkollu dijametru minimu ta' 10 cm għandu jitwaħħal mal-bibien jew l-għata ta' kompartimenti, 
armadji u kaxex li jkollhom fihom l-akkumulaturi. 

Artikolu 9.12 

L-istallazzjonijiet tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku 

1. Swiċċbords ta' l-elettriku 

(a) It-tagħmir, is-swiċċijiet, il-fuses u l-istrumenti tas-swiċċbord għandhom ikunu rranġati 
b'mod ċar u għandhom ikunu aċċessibbli għall-manutenzjoni u t-tiswija. 

 Terminali għal vultaġġi sa 50 V, u dawk għal vultaġġi ogħla minn 50 V, għandhom 
jinżammu separati u jkunu mmarkati b'mod xieraq. 

(b) Għas-swiċċijiet u t-tagħmir kollu, għandhom jitwaħħlu mas-swiċċbords pjanċi b'marki li 
jidentifikaw iċ-ċirkuwitu. 

 L-amperaġġ nominali u ċ-ċirkuwitu għall-fuses għandhom ikunu identifikati. 

(ċ) Meta tagħmir b'vultaġġ operattiv ogħla minn 50 V ikun stallat wara xi bieb, il-komponenti 
ta' dak it-tagħmir li fihom il-kurrent għandhom ikunu protetti kontra kull kuntatt 
aċċidentali waqt li l-bieb ikun miftuħ. 

(d) Il-materjali tas-swiċċbords għandu jkollhom robustezza mekkanika adegwata, ikunu 
ritardant tal-fjammi u jintfew waħedhom; lanqas m'għandhom ikunu igroskopiċi. 

(e) Jekk fis-swiċċbords ikun hemm stallati fuses ta' kapaċità ta' qtugħ għolja (HRC), għandu 
jkun hemm disponibbli l-aċċessorji u t-tagħmir protettiv personali biex jiġu stallati jew 
imneħħija dawn il-fuses. 

2. Swiċċijiet, tagħmir protettiv 

(a) Iċ-ċirkuwiti tal-ġeneraturi u ċ-ċirkuwiti tal-konsumaturi ta' l-elettriku għandhom ikunu 
protetti kontra kull xort u kurrent eċċessiv fuq il-kondutturi kollha li ma jkunux ertjati. 
Għal dan il-għan jistgħu jintużaw fuses jew tagħmir ta' swiċċijiet li jattivaw ruħhom meta 
jkun hemm xi xort jew kurrent eċċessiv. 

 Iċ-ċirkuwiti li jipprovdu lill-muturi elettriċi ta' l-unitajiet tat-tħaddim (is-sistema tat-tmun) 
u ċ-ċirkuwiti tal-kontroll tagħhom għandhom ikunu protetti biss kontra xi xort. Meta ċ-
ċirkuwiti jinkludu salvaviti termali, dawn għandhom ikunu newtralizzati jew issettjati għal 
mhux inqas mid-doppju ta' l-amperaġġ nominali. 
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(b) Il-ħruġ mis-swiċċbord ewlieni għall-konsumaturi ta' l-elettriku li joperaw b'iktar minn 16 A 
għandu jinkludi swiċċ tal-kurrent jew tal-potenza. 

(ċ) Il-konsumaturi ta' l-elettriku għall-propulsjoni ta' l-inġenju, is-sistema tat-tmun, l-indikatur 
tal-posizzjoni tat-tmun, is-sistemi tan-navigazzjoni jew tas-sigurtà, u l-konsumaturi ta' l-
elettriku b'amperaġġ nominali ogħla minn 16 A għandhom ikunu pprovduti b'ċirkuwiti 
separati. 

(d) Iċ-ċirkuwiti tal-konsumaturi ta' l-elettriku meħtieġa għall-propulsjoni u l-manuvrar tal-
bastiment għandhom ikunu pprovduti direttament mis-swiċċbord ewlieni. 

(e) It-tagħmir tas-salvavita għandu jiġi magħżul abbażi ta' l-amperaġġ nominali, ir-reżistenza 
termali jew dinamika, u l-kapaċità tal-qtugħ. Is-swiċċijiet għandhom jitfu simultanjament 
il-kondutturi ħajjin kollha. Il-posizzjoni tas-swiċċijiet għandha tkun tingħaraf. 

(f) Il-fuses għandhom ikunu tat-tip tal-fużjoni magħluqa (enclosed-melt) u magħmulin miċ-
ċeramika jew materjal ekwivalenti. Għandu jkun possibbli li dawn jitbiddlu mingħajr l-
ebda periklu ta' kuntatt fiżiku għall-operatur. 

3. It-tagħmir tal-kejl u s-sorveljanza 

(a) Iċ-ċirkuwiti tal-ġeneraturi, l-akkumulaturi u d-distribuzzjoni għandu jkollhom tagħmir ta' 
kejl u sorveljanza meta t-tħaddim bla periklu tas-sistema jkun jeħtieġ hekk. 

(b) Netwerks mhux ertjati u b'vultaġġ ogħla minn 50 V għandu jkollhom tagħmir li jsib l-ert u 
li jkun kapaċi jagħti allarm li jidher u jinstema'. F'sistemi sekondarji, bħalma huma ċ-
ċirkuwiti tal-kontroll, dan it-tagħmir jista' jkun eżentat. 

4. Il-post tas-swiċċbords ta' l-elettriku 

(a) Is-swiċċbords għandhom ikunu f'post aċċessibbli u vventilati tajjeb u jkunu protetti kontra 
l-ilma u l-ħsara mekkanika. 

 Il-pajpijiet u l-ventijiet ta' l-arja għandhom ikunu mqiegħda b'tali mod li fil-każ ta' xi 
tnixxija s-swiċċbords ma jkun jista' jiġrilhom ebda ħsara. Jekk l-immuntar tagħhom qrib 
swiċċbords ta' l-elettriku ma jistax jiġi evitat, il-pajpijiet m'għandux ikollhom 
konnessjonijiet li jinqalgħu fil-viċin. 

(b) L-armadji u l-ispazji vojta fil-ħitan fejn hemm stallat tagħmir ta' swiċċijiet mhux protett 
għandhom ikunu ta' materjal ritardant tal-fjammi jew protett minn kisi tal-metall jew ta' 
ritardant tal-fjammi ieħor. 

(ċ) Meta l-vultaġġ ikun ogħla minn 50 V, gradi jew paljetti ta' insulazzjoni għandhom 
jitqiegħdu fil-posizzjoni ta' l-operatur quddiem is-swiċċbord ewlieni. 
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Artikolu 9.13 

Salvaviti ta' emerġenza 

Is-salvaviti ta' l-emerġenza għall-berners taż-żejt, il-pompi tal-karburant, is-separaturi tal-karburant 
u l-ventilaturi tal-kamra tal-magni għandhom ikunu mwaħħla ċentralment barra l-ispazji li jkun 
fihom it-tagħmir. 

Artikolu 9.14 

It-tagħmir ta' l-istallazzjoni 

1. Id-dħul tal-cables għandu jkollu daqsijiet skond il-cables li se jiġu kkonnettjati u jkun adatt 
għat-tipi ta' cables użati. 

2. Is-sokits għaċ-ċirkuwiti tad-distribuzzjoni b'vultaġġi jew frekwenzi differenti għandhom ikunu 
impossibbli li jiġu mitfixkla. 

3. Is-swiċċijiet għandhom jixegħlu simultanjament il-kondutturi kollha ta' ċirkuwitu li ma jkunux 
ertjati. Madankollu, swiċċijiet ta' pol wieħed f'ċirkuwitu mhux ertjat għandhom ikunu permessi 
fiċ-ċirkuwiti li jdawlu l-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, ħlief għal lavanderiji, kmamar tal-banju, 
kmamar tal-ħasil u kmamar oħra b'faċilitajiet fejn ikun hemm l-ilma. 

4. Meta l-amperaġġ ikun ogħla minn 16 A għandu jkun possibbli li s-sokits jillokkjaw permezz ta' 
swiċċ b'tali mod li l-plagg jista' jiddaħħal u jinħareġ biss meta ma jkunx għaddej kurrent. 

Artikolu 9.15 

Cables 

1. Il-cables għandhom ikunu ritardanti għall-fjammi, jintfew waħidhom u jirreżistu l-ilma u ż-żejt. 

 Fl-ispazji ta' l-akkomondazzjoni jistgħu jintużaw tipi oħra ta' cable, bil-kondizzjoni li dawn 
ikunu protetti b'mod effettiv, ikunu ritardanti għall-fjammi u jkunu jintfew waħidhom. 
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 L-istandards ta' ritardant tal-fjammi tal-cables ta' l-elettriku għandhom ikunu konformi ma': 

(a) il-pubblikazzjonijiet IEC 60332-1:1993, 60332-3:2000, jew 

(b) regolamenti ekwivalenti rikonoxxuti minn wieħed mill-Istati Membri. 

2. Il-kondutturi tal-cables użati għaċ-ċirkuwiti tal-qawwa u d-dawl għandu jkollhom cross-section 
minima ta' 1,5 mm². 

3. L-armatura, l-ilqugħ u l-kisi tal-metall tal-cables m'għandhomx, taħt kondizzjonijiet normali ta' 
tħaddim, jintużaw bħala kondutturi jew għall-ert. 

4. L-ilqugħ u l-kisi tal-metall tal-cables fis-sistemi tal-qawwa u tad-dawl għandhom ikunu ertjati 
mill-inqas minn tarf wieħed. 

5. Il-cross-section tal-kondutturi għandha tieħu kont ta' l-ogħla temperatura finali permissibbli 
tagħhom (kemm jifilħu kurrent) kif ukoll tal-waqgħa permissibbli fil-vultaġġ. Il-waqgħa fil-
vultaġġ bejn is-swiċċbord ewlieni u l-inqas punt favorevoli tas-sistema m'għandhiex tkun iktar 
minn 5% għad-dwal jew iktar minn 7% għaċ-ċirkuwiti tal-qawwa jew tas-sħana, imqabbel mal-
vultaġġ nominali. 

6. Il-cables għandhom ikunu protetti kontra l-ħsara mekkanika. 

7. Il-mezzi biex jitwaħħlu l-cables għandhom jiżguraw li kwalunwe forza ta' ġibda tibqa' fil-limiti 
permissibbli. 

8. Meta l-cables jgħaddu minn paratiji jew gverti, ir-robustezza mekkanika, ir-reżistenza għad-
dħul ta' l-ilma u r-reżistenza għan-nirien ta' dawn il-paratiji u l-gverti m'għandhomx ikunu 
affettwati bl-infid. 

9. It-truf u l-ġonot fil-kondutturi kollha għandhom ikunu magħmula b'tali mod li jżommu l-
karatteristiċi oriġinali elettriċi, mekkaniċi, ta' ritardant tal-fjammi u, fejn meħtieġ, ta' reżistenza 
għan-nirien. 

10. Il-cables imqabbda ma' kmamar tat-tmunier li jitreġġgħu lura għandhom ikunu flessibbli 
biżżejjed u jkollhom insulazzjoni flessibbli biżżejjed sa -20°C kif ukoll reżistenza għall-istim u 
l-fwar, ir-raġġi ultravjola u l-ożonu. 
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Artikolu 9.16 

L-istallazzjonijiet tad-dwal 

1. It-tagħmir tad-dwal għandu jkun stallat b'tali mod li s-sħana li jarmi ma tkunx tista' tqabbad in-
nar lill-oġġetti jew il-komponenti fil-qrib li jistgħu jieħdu n-nar. 

2. It-tagħmir tad-dwal fuq gverti miftuħa għandu jkun stallat b'tali mod li ma jfixkilx l-għarfien 
tad-dwal tan-navigazzjoni. 

3. Meta tagħmir tad-dawl wieħed jew aktar ikun stallat f'kamra tal-magni jew f'kamra tal-bojler, 
dan għandu jkun ipprovdut b'mill-inqas żewġ ċirkuwiti differenti. Dan ir-rekwiżit għandu 
japplika wkoll għall-postijiet fejn ikun hemm stallati makkinarju tat-tkessiħ, makkinarju 
idrawliku, jew muturi ta' l-elettriku. 

Artikolu 9.17 

Id-dwal tan-navigazzjoni 

1. Is-swiċċbords għad-dwal tan-navigazzjoni għandhom ikunu stallati fil-kamra tat-tmunier. 
Dawn għandhom ikunu pprovduti minn feeder separat mis-swiċċbord ewlieni jew minn żewġ 
distribuzzjonijiet sekondarji independenti. 

2. Id-dwal tan-navigazzjoni għandhom ikunu pprovduti, protetti u mixgħula separatament mis-
swiċċbord tad-dwal tan-navigazzjoni. 

3. L-ebda ħsara fl-istallazzjoni tas-sorveljanza, kif prevista fl-Artikolu 7.05, sezzjoni 2, 
m'għandha taffettwa t-tħaddim tad-dawl li din tissorvelja. 

4. Diversi dwal li jiffurmaw unità funzjonali u li jkunu stallati flimkien fl-istess punt jistgħu jkunu 
pprovduti, mixgħula u ssorveljati flimkien. Is-sistema tas-sorveljanza għandha tkun tista' 
tidentifika ħsara fi kwalunkwe wieħed minn dawn id-dwal. Madankollu, m'għandux ikun 
possibbli li jintużaw iż-żewġ sorsi ta' dawl f'dawl doppju (żewġt idwal immuntati wieħed fuq l-
ieħor jew fl-istess kaxxa) fl-istess waqt. 

Artikolu 9.18 

(Jitħalla vojt) 
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Artikolu 9.19 

Is-sistemi ta' l-allarm u tas-sigurtà għat-tagħmir mekkaniku 

Is-sistemi ta' l-allarm u tas-sigurtà għas-sorveljanza u l-protezzjoni tat-tagħmir mekkaniku 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Is-sistemi ta' l-allarm 

 Is-sistemi ta' l-allarm għandhom ikunu mfassla b'tali mod li l-ebda ħsara fis-sistema ta' l-
allarm ma tista' tirriżulta fi ħsara tat-tagħmir jew l-istallazzjoni ssorveljata. 

 Trasmettituri binarji għandhom ikunu mfassla fuq il-prinċipju tal-kurrent mhux attiv 
(quiescent current) jew dak tal-kurrent attiv sorveljat (monitored load-current). 

 L-allarmi viżwali għandhom jibqgħu jidhru sakemm tissewwa l-ħsara; allarm li jkun 
ingħaraf għandu jkun differenti minn wieħed li jkun għadu ma ngħarafx. Kull allarm 
għandu jinkudi wkoll twissija li tinstema'. Għandu jkun possibbli li l-allarmi akustiċi jiġu 
mitfija. It-tifi ta' allarm akustiku wieħed m'għandux jimpedixxi lil sinjal ieħor milli jixgħel 
għal xi raġuni oħra. 

 Jistgħu jitħallew xi eċċezzjonijiet fil-każ ta'sistemi ta' allarm li jkollhom inqas minn ħames 
punti ta' kejl. 

(b) Is-sistemi tas-sigurtà 

 Is-sistemi tas-sigurtà għandhom ikunu mfassla biex iwaqqfu jew inaqqsu t-tħaddim tat-
tagħmir affettwat, jew biex iwissu lil stazzjon ekwipaġġat b'mod permanenti biex jagħmel 
dan qabel ma tintlaħaq sitwazzjoni kritika. 

 Trasmettituri binarji għandhom ikunu mfassla skond il-prinċipju tal-kurrent attiv (load-
current). 

 Jekk is-sistemi tas-sigurtà ma jkunux imfassla biex jissorveljaw lilhom infushom għandu 
jkun possibbli li wieħed jivverifika li dawn ikunu qed jaħdmu tajjeb. 

 Is-sistemi tas-sigurtà għandhom ikunu independenti minn sistemi oħra. 
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Artikolu 9.20 

It-tagħmir elettroniku 

1. Ġenerali 

 Il-kondizzjonijiet tat-test fis-sezzjoni 2 hawn taħt għandhom japplikaw biss għal tagħmir 
elettroniku li jkun meħtieġ għas-sistema tat-tmun u għall-impjanti ta' l-enerġija ta' l-inġenju, 
inklużi l-anċillarji tagħhom. 

2. Il-kondizzjonijiet tat-test 

(a) Il-pressjonijiet li jirriżultaw mit-testijiet li ġejjin m'għandhomx jikkawżaw ħsara jew difetti 
fil-funzjoni tat-tagħmir elettroniku. It-testijiet skond l-istandards internazzjonali rilevanti, 
bħalma hi l-pubblikazzjoni IEC 60092-504:2001, ħlief it-test tal-kondizzjoni tal-kesħa, 
għandhom jitwettqu bit-tagħmir mixgħul. Dawn it-testijiet għandhom jinkludu verifika ta' 
funzjonament korrett. 

(b) Varjazzjonijiet fil-vultaġġ u l-frekwenza 
 
  Varjazzjonijiet 
  kontinwi għal perijodu qasir 
Ġenerali frekwenza 

vultaġġ 
± 5% 
± 10% 

± 10% 5 s 
± 20% 1.5 s 

Funzjonament tal-
batterija 

vultaġġ + 30% / - 25%  

 

(ċ) It-test tas-sħana 

 Il-kampjun jitwassal sa temperatura ta' 55°C fi żmien nofs siegħa. Wara li dik it-
temperatura tkun intlaħqet, din tinżamm għal 16-il siegħa. Wara dan isir it-test tal-
funzjonament. 

(d) It-test tal-kondizzjoni tal-kesħa 

 Il-kampjun jiġi mitfi u mkessaħ sa -25°C u jinżamm f'dik it-temperatura għal sagħtejn. It-
temperatura mbagħad tiġi mtellgħa għal 0°C u wara jsir it-test tal-funzjonament. 
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(e) It-test tal-vibrazzjoni 

 It-test tal-vibrazzjoni għandu jitwettaq tul it-tliet assi fuq il-frekwenza tar-risonanza tat-
tagħmir jew tal-komponenti għal perijodu ta' 90 minuta f'kull każ. Jekk ma jkun hemm l-
ebda risonanza ċara t-test tal-vibrazzjoni għandu jitwettaq fuq frekwenza ta' 30 Hz. 

 It-test tal-vibrazzjoni għandu jsir permezz ta' oxxillazzjoni sinusojdali fil-limiti li ġejjin: 

 Ġenerali: 

  f = 2,0 sa 13,2 Hz; a = ± 1 mm 

  (amplitudni a = ½ il-wisgħa tal-vibrazzjoni) 

  f = 13,2 Hz sa 100 Hz: aċċellerazzjoni ± 0,7 g. 

 It-tagħmir maħsub għall-magni bid-diesel jew għall-apparat tat-tmun għandu jiġi ttestjat kif 
ġej: 

  f = 2,0 sa 25 Hz; a = ± 1,6 mm 

  (amplitudni a = ½ il-wisgħa tal-vibrazzjoni) 

  f = 25 Hz sa 100 Hz; aċċellerazzjoni ± 4 g. 

 Is-sensuri maħsuba biex jitwaħħlu fil-pajpijiet ta' l-egżost ta' magni bid-diesel jistgħu jiġu 
esposti għal pressjonijiet konsiderevolment ogħla. Għandu jittieħed kont ta' dan matul it-
testijiet. 

(f) It-test tal-kompatibbiltà elettromanjetika għandu jsir abbażi tal-pubblikazzjonijiet IEC 
61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, bil-livell tat-test numru 3. 

(g) Il-manifattur għandu juri prova li t-tagħmir elettroniku jkun adegwat għal dawn il-
kondizzjonijiet tat-test. Ċertifikat minn soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata għandu wkoll 
jitqies bħala prova. 

Artikolu 9.21 

Kompatibbiltà elettromanjetika 

It-tħaddim tas-sistemi elettriċi u elettroniċi m'għandux jiġi mħassar b'interferenza elettromanjetika. 
Miżuri ġenerali għandhom, bl-istess importanza, jestendu għal: 
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(a) qtugħ fil-passaġġi tat-trasmissjoni bejn is-sors ta' l-interferenza u t-tagħmir affettwat; 

(b) tnaqqis tal-kawżi tad-disturb fis-sors tagħhom; 

(ċ) tnaqqis tas-sensittività tat-tagħmir affettwat għall-interferenza. 
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KAPITOLU 10 

I T - T A GĦM I R  

Artikolu 10.01 

It-tagħmir ta' l-ankra 

1. Bastimenti maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, ħlief il-puntuni li jinġarru minn bastiment li 
mhumiex itwal minn 40m, għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-pruwa li l-massa totali 
tagħhom P tinkiseb bil-formula li ġejja: 

P = k . B . T [kg] 

 fejn 

 k huwa koeffiċjent li jieħu kont tar-relazzjoni bejn it-tul L u l-wisgħa B, u tat-tip ta' 
bastiment: 

B8
Lck
⋅

=  

 għall-puntuni, madankollu, għandu jintuża k = c; 

 c huwa koeffiċjent empiriku mniżżel fit-tabella li ġejja: 
 

Tunnellaġġ massimu li jiflaħ f’t Koeffiċjent c 

sa 400 inklużi 45 
minn 400 sa 650 inkużi 55 
minn 650 sa 1 000 inkużi 65 
aktar minn 1 000  70 

 

 Fuq bastimenti li jifilħu tunnellaġġ ta' mhux aktar minn 400 t u li, minħabba d-disinn u l-iskop 
maħsub tagħhom, jintużaw biss għal vjaġġi qosra predeterminati, il-kummissjoni ta' ispezzjoni 
tista' taċċetta li żewġ terzi biss mill-massa totali P tkun meħtieġa għall-ankri tal-pruwa. 
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2. Il-bastimenti tal-passiġġieri u l-bastimenti li mhumiex maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, ħlief 
dawk li jimbuttaw, għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-pruwa li l-massa totali tagħhom P 
tinkiseb bil-formula li ġejja: 

P = k . B . T [kg] 

 fejn: 

 k  huwa l-koeffiċjent li jikkorrispondi għas-sezzjoni 1, iżda fejn biex jinkiseb il-valur tal-
koeffiċjent empiriku (c) l-ispjazzament ta' l-ilma f’m³ mniżżel fiċ-ċertifikat Komunitarju 
għandu jittieħed minflok it-tunellaġġ massimu li jiflaħ. 

3. Il-bastimenti msemmija fis-sezzjoni 1 li t-tul massimu tagħhom ma jeċċedix 86 m għandhom 
ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 25% tal-massa 
P. 

 Bastimenti li l-ikbar tul tagħhom jeċċedi 86 m għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li 
l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 50% tal-massa P maħduma skond is-sezzjoni 1 jew is-
sezzjoni 2. 

 L-ankri tal-poppa mhumiex meħtieġa għal: 

(a) bastimenti li għalihom il-massa ta' l-ankra tal-poppa tkun inqas minn 150 kg; fil-każ tal-
bastimenti msemmija fis-sezzjoni 1, l-aħħar paragrafu, għandha tittieħed fil-kont il-massa 
mnaqqsa ta' l-ankri tal-pruwa; 

(b) puntuni. 

4. Bastimenti maħsuba għall-propulsjoni ta' konvojs riġidi li t-tul massimu tagħhom ma jeċċedix 
86 m għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 
25% ta' l-ikbar massa P maħduma skond is-sezzjoni 1 għall-formazzjonijiet (meqjusa bħala 
unità nawtika) permessi u mniżżla fiċ-ċertifikat Komunitarju. 
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 Bastimenti maħsuba għall-propulsjoni fid-direzzjoni tax-xmara ta' konvojs riġidi li jeċċedu 
86 m għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 
50% ta' l-ikbar massa P maħduma skond is-sezzjoni 1 għall-formazzjonijiet (meqjusa bħala 
unità nawtika) permessi u mniżżla fiċ-ċertifikat Komunitarju. 

5. Il-mases ta' l-ankri stabbiliti skond is-sezzjonijiet 1 sa 4 jistgħu jiġu mnaqqsa għal ċerti ankri 
speċjali. 

6. Il-massa totali P speċifikata għall-ankri tal-pruwa tista' tkun imqassma bejn ankra waħda jew 
tnejn. Din tista' titnaqqas bi 15% meta l-bastiment ikun mgħammar b'ankra tal-pruwa waħda 
biss u l-kubija ta' l-ankra tkun tinsab f'nofs il-bastiment. 

 Il-massa totali meħtieġa għall-ankri tal-poppa għall-bastimenti li jimbuttaw u dawk li l-ikbar tul 
tagħhom hu itwal minn 86 m tista' tkun imqassma bejn ankra waħda jew tnejn. 

 Il-massa ta' l-eħfef ankra m'għandhiex tkun inqas minn 45 % ta' dik il-massa totali. 

7. Ankri tal-ħadid fondut mhumiex permessi. 

8. Il-massa ta' l-ankri għandha tkun indikata fuqhom b'figuri imbozzati b'mod li jibqgħu hekk għal 
ħafna żmien. 

9. Ankri li jkollhom massa ta' iktar minn 50 kg għandhom ikunu mgħammra bil-vinċijiet. 

10. Kull katina ta' l-ankra tal-pruwa għandu jkollha tul ta' mill-inqas: 

(a) 40 m għal bastimenti li ma jkunux itwal minn 30 m; 

(b) 10 m itwal mill-bastiment meta dan ikun itwal minn 30 m u mhux itwal minn 50 m; 

(ċ) 60 m meta l-bastiment ikun itwal minn 50 m. 

 Kull waħda mill-ktajjen ta' l-ankri tal-poppa għandha tkun twila mill-inqas 40 m. Madankollu, 
meta meta l-bastimenti jkunu jeħtieġu jieqfu u jħarsu fid-direzzjoni tax-xmara, għandu 
jkollhom ktajjen ta' l-ankri tal-poppa li jkunu twal mill-inqas 60 m kull waħda. 

11. Is-saħħa tat-tensjoni minima R tal-ktajjen ta' l-ankri għandha tiġi kkalkulata bil-formuli li 
ġejjin: 

(a) ankri li jkollhom massa sa 500 kg: 

R = 0,35 . P' [kN]; 

(b) ankri li jkollhom massa ta' iktar minn 500 kg u mhux iktar minn 2000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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(ċ) ankri li jkollhom massa ta' iktar minn 2000 kg: 

R = 0,25 . P' [kN]. 

 fejn 

 P' hija l-massa teoretika ta' kull ankra stabbilita skond is-sezzjonijiet 1 sa 4 u 6. 

 Is-saħħa tat-tensjoni tal-ktajjen ta' l-ankri għandha tkun iddikjarata skond standard li jkun fis-
seħħ fi Stat Membru. 

 Meta l-ankri jkollhom massa ikbar minn dik meħtieġa mis-sezzjonijiet 1 sa 6, is-saħħa tat-
tensjoni tal-katina ta' l-ankri għandha tiġi stabbilita bħala funzjoni tal-massa proprja ta' l-ankri. 

12. F'każijiet fejn ikun hemm abbord ankri itqal bi ktajjen ta' l-ankri korrispondentement iktar 
b'saħħithom, huma biss il-mases minimi u s-saħħiet tat-tensjoni minimi meħtieġa skond is-
sezzjonijiet 1 sa 6 u 11 li għandhom jitniżżlu fiċ-ċertfikat Komunitarju. 

13. Il-biċċiet ta' l-irbit (swivels) bejn l-ankra u l-katina għandhom ikunu jifilħu għal tensjoni 20% 
ogħla mis-saħħa tat-tensjoni tal-katina korrispondenti. 

14. L-użu ta' cables minflok ktajjen ta' l-ankri huwa permess. Il-cables għandu jkollhom l-istess 
saħħa tat-tensjoni bħal dik meħtieġa għall-ktajjen, iżda għandhom ikunu 20% itwal. 

Artikolu 10.02 

Tagħmir ieħor 

1. Skond ir-regolamenti applikabbli ta' l-awtoritajiet tan-navigazzjoni li hemm fis-seħħ fl-Istati 
Membri, mill-inqas it-tagħmir li ġej għandu jkun abbord: 

(a) sistema ta' telefonija bir-radju; 

(b) tagħmir u apparat li jagħti sinjali viżwali u li jinstemgħu kif ukoll għall-immarkar tal-
bastimenti bi nhar u bil-lejl; 

(ċ) dwal ta' riżerva li jaħdmu b'mod indipendenti għad-dwal preskritti ta' l-irmiġġ; 
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(d) kontenitur immarkat u reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġew fih ċraret għall-ħasil 
żejtnin; 

(e) kontenitur immarkat u reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġa fih skart solidu perikoluż 
jew inkwinanti u kontenitur immarkat reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġa fih skart 
likwidu perikoluż jew inkwinanti skond ir-regoli rilevanti applikabbli ta' l-awtoritajiet tan-
navigazzjoni; 

(f) kontenitur immarkat u reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġew fih ir-residwi taż-żjut 
(slops). 

2. Barra minn dan, it-tagħmir għandu jinkludi mill-inqas: 

(a) Cables ta' l-irmiġġ: 

 Il-bastimenti għandhom ikunu mgħammra bi tliet cables ta' l-irmiġġ. It-tulijiet minimi 
tagħhom għandhom ikunu mill-inqas dawn li ġejjin: 

 l-ewwel cable:   L + 20 m, iżda mhux iktar minn 100 m, 

 it-tieni cable:  2/3 ta' l-ewwel cable, 

 it-tielet cable:   1/3 ta' l-ewwel cable. 

 L-iqsar cable mhuwiex meħieġ abbord bastimenti li għandhom L inqas minn 20 m. 

 Il-cables għandu jkollhom saħħa tat-tensjoni Rs li tiġi kkalkulata bil-formuli li ġejjin; 

  għal L . B . T sa 1000 m3:  Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

  għal L . B . T aktar minn 1000 m3: Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

 Għall-cables meħtieġa għandu jkun hemm abbord ċertifikat skond l-istandard Ewropew 
EN 10 204:1991, taħt in-Nru 3.1. 

 Dawn il-cables jistgħu jiġu sostitwiti bi ħbula li jkollhom l-istess tul u saħħa ta' tensjoni. 
Is-saħħa tat-tensjoni minima ta' dawn il-ħbula għandha tkun indikata fiċ-ċertifikat. 

(b) Cables ta' l-irmonk: 

 Il-laneċ għandhom ikunu mgħammra b'numru ta' cables li jkunu tajbin għall-operazzjoni 
tagħhom. 

 Madankollu, il-cable ewlieni għandu jkun mill-inqas 100 m twil u jkollu saħħa ta' tensjoni, 
f’kN, ta' mhux inqas minn terz tal-qawwa totali, f'kW, tal-magna jew magni ewlenin. 
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 Bastimenti bil-magni u dawk li jimbuttaw u jistgħu wkoll jirmunkaw għandhom ikunu 
mgħammra b'cable ta' l-irmonk li jkun mill-inqas 100m twil u li s-saħħa tat-tensjoni tiegħu, 
f'kN, ma tkunx inqas minn kwart tal-qawwa totali, f'kW, tal-magna jew magni ewlenin. 

(ċ) Siegla; 

(d) Skala ta' l-imbark mill-inqas 0,4 m wiesgħa u 4 m twila u li t-truf tal-ġenb tagħha jkunu 
ddefiniti bi strixxa ta' lewn jgħajjat; dik l-iskala għandha tkun mgħammra b'poġġaman. Il-
kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tippermetti skali iqsar għal bastimenti żgħar; 

(e) Ganċ tal-gaff; 

(f) Sett xieraq ta' l-ewwel għajnuna bil-kontenut skond standard relevanti ta' Stat Membru. 
Dan is-sett ta' l-ewwel għajnuna għandu jinżamm f'kamra ta' l-akkomodazzjoni jew fil-
kamra tat-tmunier u jiġi maħżun b'tali mod li jekk meħtieġ ikun jintaħaq faċilment u bla 
periklu. Jekk is-settijiet ta' l-ewwel għajnuna jiġu maħżuna f'post mgħotti, l-għata għandha 
tkun immarkata b'simbolu għal sett ta' l-ewwel għajnuna skond il-Fig. 8 ta' l-Appendiċi I, 
b'tul ta' naħa ta' mill-inqas 10 cm; 

(g) Par binokli, 7 x 50 jew b'lentijiet ta' dijametru ikbar; 

(h) Avviż dwar is-salvataġġ u r-rianimazzjoni tal-persuni li jaqgħu l-baħar; 

(i) Searchlight li tista' titħaddem mill-kamra tat-tmunier. 

3. Għandu jkun hemm taraġ jew sellum ta' l-imbark fuq bastimenti li l-għoli tal-ġnub tagħhom 'il 
fuq mil-linja ta' l-ilma mhux mgħobbija jkun iżjed minn 1,50 m. 

Artikolu 10.03 

It-tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli 

1. Għandu jkun hemm mill-inqas tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli wieħed skond l-istandard 
Ewropew EN 3:1996 f'kull wieħed mill-postijiet li ġejjin: 

(a) fil-kamra tat-tmunier; 

(b) qrib kull daħla mill-gverta sa l-ispazji ta' l-akkomodazzjoni; 
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(ċ) qrib kull daħla għall-ispazji tas-servizzi li ma jkunux aċċessibbli mill-ispazji ta' l-
akkomodazzjoni u li jkun fihom tagħmir tat-tisħin, tat-tisjir jew tar-refriġerazzjoni li jużaw 
karburanti solidi jew likwidi jew gass likwifikat; 

(d) f'kull daħla għall-kmamar tal-magni u l-kmamar tal-bojler; 

(e) f'postijiet adatti taħt il-gverta fil-kmamar tal-magni u fil-kmamar tal-bojler b'tali mod li l-
ebda post f'dak l-ispazju ma jkun aktar minn 10 metri mixi 'l bogħod minn tagħmir tat-tifi 
tan-nar. 

2. Għat-tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli meħtieġ mis-sezzjoni 1, jista' jintuża biss tagħmir tat-tifi 
tan-nar li jaħdem bit-trab b'kontenut ta' mill-inqas 6 kg jew tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli 
ieħor bl-istess kapaċità ta' tifi. Dawn għandhom jkunu adatti għal nirien tal-Klassi A, B u C u 
għal nirien f'sistemi ta' l-elettriku sa 1000 V. 

3. Minbarra dan jistgħu jintużaw ċilindir tat-tifi tan-nar li jaħdmu bit-trab, bl-ilma jew bil-fowm li 
jkunu adatti għall-inqas għall-klassi ta' nar li l-iktar x'aktarx iseħħ fil-kamra li għalih ikunu 
maħsuba. 

4. Tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli li juża s-CO2 jista' jintuża biss biex jitfi nirien fi kċejjen u fi 
stallazzjonijiet elettriċi. Il-kontenut ta' dan it-tagħmir għat-tifi tan-nar m'għandux ikun iktar 
minn 1 kg għal kull 15 m3 tal-kamra li fiha jkun disponibbli biex jintuża. 

5. It-tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli għandu jiġu ċċekkjati mill-inqas kull sentejn. Għandu 
jinħareġ ċertifikat ta' ispezzjoni, li jkun iffirmat mill-ispettur u juri d-data ta' l-ispezzjoni. 

6. Jekk jitwaħħal tagħmir tat-tifi tan-nar b'tali mod li ma jkunx jidher, il-pannell li jgħattih għandu 
jkun identifikat b'simbolu għal tagħmir tat-tifi tan-nar kif muri fil-Fig. 3 ta' l-Appendiċi I, u 
b'tul ta' naħa ta' mill-inqas 10 cm. 

Artikolu 10.03a 

Is-sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, fil-kmamar tat-

tmunier u fl-ispazji tal-passiġġieri 

1. Il-protezzjoni min-nar fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, fil-kmamar tat-tmunier u fl-ispazji tal-
passiġġieri għandha tiġi pprovduta biss permezz ta' bexxiexa awtomatiċi adatti ta' ilma taħt 
pressjoni stallati bħala sistemi permanenti għat-tifi tan-nar. 
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2. L-istallazzjoni jew il-konverżjoni tas-sistemi għandha titwettaq biss minn ditti speċjalizzati. 

3. Is-sistemi għandhom ikunu magħmula mill-azzar jew materjali ekwivalenti li ma jieħdux in-
nar. 

4. Is-sistemi għandhom ikunu kapaċi jbexxu l-ilma b'rata ta' mill-inqas 5 l/m2 kull minuta fl-
ispazju kollu ta' l-ikbar kamra li tkun se tiġi protetta. 

5. Sistemi li jbexxu kwantitajiet iżgħar ta' ilma għandu jkollhom approvazzjoni tat-tip skond ir-
Riżoluzzjoni ta' l-IMO A 800(19) jew standard ieħor rikonoxxut skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 19 ta' din id-Direttiva. L-approvazzjoni tat-tip għandha titwettaq minn soċjetà ta' 
klassifikazzjoni approvata jew minn istituzzjoni ta' l-ittestjar akkreditata. L-istituzzjoni ta' l-
ittestjar akkreditata għandha tikkonforma ma' l-istandard Ewropew għalr-rekwiżiti ġenerali 
għall-kompetenza tal-laboratorji ta' l-ittestjar u l-kalibrazzjoni (EN ISO/IEC 17025: 2000). 

6. Is-sistemi għandhom jiġu ċċekkjati minn espert: 

(a) qabel jiddaħħlu fis-servizz; 

(b) qabel jiddaħħlu lura fis-servizz wara li jkunu ġew attivati; 

(ċ) wara kull modifika jew tiswija; 

(d) regolarment mill-inqas kull sentejn. 

7. Meta jsir il-kontroll skond is-sezzjoni 6, l-espert għandu jivverifika jekk is-sistemi jissodisfawx 
ir-rekwiżiti ta' din is-sezzjoni. 

 Il-kontroll għandu jinkludi mill-inqas: 

(a) spezzjoni minn barra tas-sistema sħiħa; 

(b) l-ittestjar funzjonali tas-sistemi tas-sigurtà u taż-żennuni; 

(ċ) l-ittestjar funzjonali tat-tankijiet tal-pressjoni u tas-sistema tal-pompi. 

8. Għandu jinħareġ ċertifikat ta' ispezzjoni, iffirmat mill-ispettur u li jkun juri d-data ta' l-
ispezzjoni. 
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9. In-numru ta' sistemi stallati għandu jitniżżel fiċ-ċertifikat Komunitarju. 

10. Għall-protezzjoni ta' oġġetti fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, fil-kmamar tat-tmunier u fl-ispazji 
tal-passiġġieri, sistemi permanenti tat-tifi tan-nar għandhom ikunu permessi biss abbażi ta' 
rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva. 

Artikolu 10.03b 

Is-sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti fil-kmamar tal-magni, fil-kmamar tal-bojlers u 

fil-kmamar tal-pompi 

1. Materjali li jitfu n-nar 

 Għall-protezzjoni tal-kmamar tal-magni, il-kmamar tal-bojlers u l-kmamar tal-pompi, il-
materjali li jitfu n-nar li ġejjin jistgħu jintużaw f'sistemi permanenti tat-tifi tan-nar: 

(a) CO2 (diossidu tal-karbonju); 

(b) HFC 227ea (eptafloropropan); 

(ċ) IG-541 (52% nitroġenu, 40% argon, 8% diossidu tal-karbonju). 

 Materjali li jitfu n-nar jistgħu jintużaw biss skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19. 

2. Ventilazzjoni, dħul ta' arja 

(a) L-arja tal-kombustjoni għall-magni tal-propulsjoni m'għandhiex tiġi estratta mill-kmamar li 
se jiġu protetti bis-sistemi permanenti tat-tifi tan-nar. Dan m'għandux japplika fejn ikun 
hemm żewġt ikmamar tal-magni ewlenin indipendenti minn xulxin u ermetikament 
separati jew jekk maġenb il-kamra tal-magni ewlenija jkun hemm kamra tal-magni 
separata bi skrun tal-pruwa, li jiżgura li l-bastiment ikun jista' jaħdem bil-qawwa tiegħu 
stess fil-każ ta' xi nar fil-kamra tal-magni ewlenija. 

(b) Kull ventilazzjoni sfurzata li jkun hemm fil-kamra li se tiġi protetta għandha tintefa 
awtomatikament jekk tiġi attivata s-sistema tat-tifi tan-nar. 

(ċ) Għandu jkun hemm disponibbli tagħmir li bih l-aperturi kollha li jippermettu li tidħol l-arja 
jew li joħroġ il-gass mill-kamra li se tiġi protetta jkunu jistgħu jingħalqu malajr. Għandu 
jkun jidher ċar jekk dawn humiex miftuħa jew magħluqa. 
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(d) L-arja li toħroġ mill-valvoli tar-rilaxx tat-tankijiet ta' l-arja kkompressata stallati fil-
kmamar tal-magni għandha tinħareġ għall-arja aperta. 

(e) Pressjoni żejda jew baxxa li tirriżulta mill-influss ta' materjal li jitfi n-nar m'għandhiex 
teqred il-komponenti tal-partijiet ta' madwar il-kamra li se tiġi protetta. Għandu jkun 
possibbli li l-pressjoni tibbilanċja ruħha mingħajr periklu. 

(f) Il-kmamar protetti għandu jkollhom faċilità għall-estrazzjoni tal-materjal li jitfi n-nar u tal-
gassijiet tal-kombustjoni. Dawn il-faċilitajiet għandhom ikunu jistgħu jitħaddmu minn 
postijiet barra mill-kmamar protetti u li jibqgħu aċċessibbli jekk jiżviluppa xi nar f'dawk il-
kmamar. Jekk ikun hemm estratturi stallati b'mod permanenti, m'għandux ikun possibbli li 
dawn jinxtegħlu waqt li n-nar ikun qed jiġi mitfi. 

3. Sistema ta' allarm kontra n-nar 

 Il-kamra li se tiġi protetta għandha tkun issorveljata permezz ta' sistema adatta ta' allarm kontra 
n-nar. L-avviż ta’ l-allarm għandu jasal fil-kamra tat-tmunier, fl-ispazji ta’ l-akkommodazzjoni 
u fil-kamra li trid tiġi mħarsa. 

4. Is-sistema tal-pajpijiet 

(a) Il-materjal li jitfi n-nar għandu jiġi mgħoddi għall-kamra li se tiġi protetta u jiġi distribwit 
hemm permezz ta' sistema ta' pajpijiet fissi. Fil-kamra li se tiġi protetta l-pajpijiet u t-
tagħmir assoċjat għandhom ikunu magħmula mill-azzar. Il-pajpijiet li jaqbdu mat-tank u l-
ġonot ta' espansjoni għandhom ikunu eżentati minn dan bil-kondizzjoni li l-materjali użati 
jkollhom karatteristiċi ekwivalenti fil-każ ta' nar. Il-pajpijiet għandhom ikunu protetti minn 
barra u minn ġewwa kontra l-korrużjoni. 

(b) Iż-żennuni tal-ħruġ għandhom ikunu ta' qies u mgħammra b'tali mod li l-materjal li jitfi n-
nar jiġi distribwit b'mod uniformi. 

5. Tagħmir ta' attivazzjoni 

(a) Is-sistemi tat-tifi tan-nar b'attivazzjoni awtomatika m'għandhomx ikunu permissibbli. 

(b) Għandu jkun possibbli li s-sistema tat-tifi tan-nar tiġi attivata minn post adatt barra l-kamra 
li se tiġi protetta. 

(ċ) It-tagħmir ta' attivazzjoni għandu jkun stallat b'tali mod li jkun jista' jitħaddem anke fil-każ 
ta' nar u li fil-każ ta' ħsara minn xi nar jew splużjoni fil-kamra li se tiġi protetta l-kwantità 
meħtieġa ta' materjal li jitfi n-nar xorta waħda tkun tista' titwassal. 
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 It-tagħmir ta' attivazzjoni mhux mekkaniku għandu jitħaddem minn żewġ sorsi ta' enerġija 
differenti u independenti minn xulxin. Dawn is-sorsi ta' enerġija għandhom ikunu jinsabu 
fuq barra tal-kamra li se tiġi protetta. Il-linji tal-kontroll fil-kamra li se tiġi protetta 
għandhom ikunu mfassla b'mod li jibqgħu jaħdmu għal mill-inqas 30 minuta fil-każ ta' nar. 
Dan ir-rekwiżit ikun intlaħaq fil-każ ta' wajers ta' l-elettriku jekk dawn ikunu konformi ma' 
l-istandard IEC 60331-21:1999. 

 Jekk tagħmir ta' attivazzjoni jkun stallat b'mod li ma jkunx jidher il-pannell li jgħattih 
għandu jkun identifikat bis-simbolu "stallazzjoni tat-tifi tan-nar" kif muri fil-Fig. 6 ta' l-
Appendiċi I, b'tul ta' naħa ta' mill-inqas 10 cm, u l-kitba li ġejja b'ittri ħomor fuq sfond 
abjad: 

 "Feuerlöscheinrichtung 

 Installation dextinction 

 Brandblusinstallatie 

 Fire-fighting installation". 

(d) Jekk is-sistema tat-tifi tan-nar tkun maħsuba għall-protezzjoni ta' diversi kmamar, it-
tagħmir ta' attivazzjoni ta' kull kamra jrid ikun separat u identifikat b'mod ċar għal kull 
kamra. 

(e) Maġenb kull tagħmir ta' attivazzjoni għandu jkun hemm imwaħħla f'post fejn jidhru u 
b'mod li ma jitħassarx l-istruzzjonijiet tat-tħaddim f'waħda mil-lingwi ta' l-Istati Membri. 
Dawn għandhom ikollhom, b'mod partikolari, struzzjonijiet dwar: 

(i)  l-attivazzjoni tas-sistema tat-tifi tan-nar; 

(ii)  il-ħtieġa ta' verifika biex jiġi żgurat li l-persuni kollha jkunu ħallew il-kamra li se 
tiġi protetta; 

(iii)  l-azzjoni li għandha tittieħed mill-ekwipaġġ meta tiġi attivata s-sistema tat-tifi tan-
nar; 

(iv)  l-azzjoni li għandha tittieħed mill-ekwipaġġ f'każ ta' ħsara fis-sistema tat-tifi tan-
nar. 

(f) L-istruzzjonijiet tat-tħaddim għandhom jiġbdu l-attenzjoni li qabel tiġi attivata s-sistema 
tat-tifi tan-nar il-magni tal-kombustjoni li jiġbdu l-arja mill-kamra li se tiġi protetta 
għandhom jiġu mitfija. 
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6. Is-sistema tat-twissija 

(a) Is-sistemi tat-tifi tan-nar permanenti għandu jkollhom sistemi ta' twissija li jinstemgħu u li 
jidhru. 

(b) Is-sistema ta' twissija għandha tixgħel awtomatikament hekk kif is-sistema tat-tifi tan-nar 
tiġi attivata. Is-sinjal ta' twissija għandu jinstema' għal ħin adegwat qabel ma jiġi rrilaxxat 
il-materjal li jitfi n-nar, u m'għandux ikun possibbli li jiġi mitfi. 

(ċ) Is-sinjali ta' twissija għandhom ikunu jidhru b'mod ċar fil-kmamar li se jiġu protetti u barra 
d-daħliet għalihom, u jkunu jinstemgħu ċar anke fil-kondizzjonijiet ta' xogħol li jipproduċu 
l-iktar volum għoli ta' ħoss. Huma għandhom ikunu jingħarfu b'mod ċar minn kull sinjal 
akustiku u ottiku ieħor fil-kamra li se tiġi protetta. 

(d) Is-sinjali ta' twissija akustiċi għandhom ikunu jinstemgħu b'mod ċar fil-kmamar fil-qrib 
anke meta l-bibien ta' bejniethom ikunu magħluqa u fil-kondizzjonijiet ta' xogħol li 
jipproduċu l-iktar volum għoli ta' ħoss. 

(e) Jekk is-sistema ta' twissija ma tkunx awto-protetta fejn jikkonċerna xi xort elettriku, qtugħ 
tal-wajers u waqgħat fil-vultaġġ, għandu jkun possibbli li jiġi vverifikat li tkun qed taħdem 
sew. 

(f) Fid-daħla għal kull kamra li tista' tiġi pprovduta b'materjal li jitfi n-nar, għandu jitwaħħal 
avviż li jidher ċar u li jkollu l-kliem li ġej miktub b'ittri ħomor fuq sfond abjad: 

 "Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

 Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 

 Attention, installation d’extinction d’incendie 

 Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

 Let op, brandblusinstallatie! 

 Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte 
onmiddellijk verlaten!" 

 Warning, fire-fighting installation! 

 Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)" 
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7. It-tankijiet tal-pressjoni, it-tagħmir u l-pajpijiet tal-pressjoni 

(a) It-tankijiet tal-pressjoni, it-tagħmir u l-pajpijiet tal-pressjoni għandhom ikunu konformi 
mad-disposizzjonijiet li hemm fis-seħħ f'wieħed mill-Istati Membri. 

(b) It-tankijiet tal-pressjoni għandhom jiġu stallati skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur. 

(ċ) It-tankijiet tal-pressjoni, it-tagħmir u l-pajpijiet tal-pressjoni m’għandhomx jiġu stallati fl-
ispazji ta’ l-akkommodazzjoni. 

(d) It-temperatura fl-armadji u fl-ispazji ta' stallazjoni li jkun hemm fihom tankijiet tal-
pressjoni m’għandhiex tkun aktar minn 50°C. 

(e) Il-kabinetti jew l-ispazji ta’ l-istallazzjonijiet fuq il-gverta għandhom ikunu mwaħħla sew 
fil-post u jkollhom ventijiet ta’ l-arja li għandhom ikunu b’tali mod li f’każ li jkun hemm xi 
tnixxija fit-tank tal-pressjoni, l-ebda gass ma jkun jista’ jispiċċa fil-partijiet ta’ ġewwa tal-
bastiment. Il-konnessjonijiet diretti għal kmamar oħra mhumiex permessi. 

8. Il-kwantità ta’ materjal li jitfi n-nar 

 Jekk il-kwantità ta’ materjal li jitfi n-nar tkun maħsuba biex tħares iktar minn kamra waħda, l-
ammont totali disponibbli ta’ materjal li jitfi n-nar m’hemmx għalfejn ikun ikbar mill-kwantità 
meħtieġa għall-ikbar kamra li trid tkun protetta. 

9. L-immuntar, l-ispezzjoni u d-dokumentazzjoni 

(a) Is-sistema għandha tkun immuntata jew konvertita biss minn ditta li tispeċjalizza fis-
sistemi tat-tifi tan-nar. Ir-rekwiżiti speċifikati mill-manifattur tal-materjal li jitfi n-nar u 
mill-manifattur tas-sistema (id-data sheet tal-prodott, id-data sheet tas-sigurtà) għandhom 
jintlaħqu. 

(b) Is-sistema għandha tiġi ċċekkjata minn espert: 

(aa)  qabel tiddaħħal fis-servizz; 

(bb)  qabel ma tiddaħħal mill-ġdid fis-servizz wara li tkun ġiet attivata; 

(ċċ)  wara kull modifika jew tiswija; 

(dd)  regolarment mill-inqas kull sentejn. 

(ċ) Fl-ispezzjoni, l-espert għandu jiċċekkja jekk is-sistema tilħaqx ir-rekwiżiti ta’ dan il-
kapitolu. 
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(d) L-ispezzjoni għandha tkopri mill-inqas dawn li ġejjin: 

(aa)  spezzjoni minn barra ta' l-istallazzjoni sħiħa; 

(bb)  iċċekkjar dwar l-issikkar tal-pajpijiet; 

(ċċ)  iċċekkjar dwar kemm jaħdmu s-sistemi tal-kontroll u li jqabbdu; 

(dd)  iċċekkjar dwar il-pressjoni tat-tank u l-kontenut; 

(ee)  iċċekkjar dwar l-issikkar u l-faċilitajiet biex il-kamra li se tiġi protetta tkun 
illokkjata; 

(ff)  iċċekkjar dwar is-sistema ta’ allarm kontra n-nar; 

(gg)  iċċekkjar dwar is-sistema tat-twissija. 

(e) Għandu jinħareġ ċertifikat ta’ l-ispezzjoni, li jkun iffirmat mill-ispettur u li jkun juri d-data 
ta’ l-ispezzjoni. 

(f) In-numru ta' sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti għandu jitniżżel fiċ-ċertifikat 
tal-Komunità. 

10. Sistemi tat-tifi tan-nar bis-CO2 

 Is-sistemi tat-tifi tan-nar li jużaw is-CO2 bħala l-komponent li jitfi n-nar għandhom ikunu 
konformi mad-disposizzjonijiet li ġejjin, minbarra r-rekwiżiti li hemm taħt is-sezzjonijiet 1 sa 
9: 

(a) Il-kontenituri tas-CO2 għandhom jitpoġġew barra mil-kamra li se tiġi protetta fi spazju jew 
kabinett li jkun separat ermetikament minn kmamar oħra. Il-bibien għal dawn l-ispazji ta' 
stallazzjoni u l-kabinetti għandhom jinfetħu ’l barra, ikunu jistgħu jillokkjaw u jkollhom 
fuq barra s-simbolu għal "Twissija ta’ periklu ġenerali" skond il-figura 4 ta' l-Appendiċi I, 
li dan ikun mill-inqas 5 cm għoli, flimkien mal-marka "CO2" fl-istess kulur u ta’ l-istess 
għoli. 

(b) L-ispazji ta’ stallazzjoni taħt il-gverti għall-kontenituri tas-CO2 għandhom ikunu 
aċċessibbi biss mill-arja ta’ barra. Dawn l-ispazji għandu jkollhom is-sistema ta’ 
ventilazzjoni artifiċjali xierqa tagħhom stess b’ventijiet ta’ l-estrazzjoni, li jkunu separati 
kompletatment minn sistemi oħrajn ta’ ventilazzjoni abbord. 

(ċ) Il-kontenituri tas-CO2 m’għandhomx jimtlew sa iktar minn 0,75 kg/l. Il-volum speċifiku 
ta’ gass CO2 mhux ippressat għandu jittieħed bħala 0,56 m3/kg. 

(d) Il-volum ta’ CO2 għall-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mill-inqas 40% tal-volum 
gross tiegħu. Għandu jkun possibbli li dan il-volum ikun fornut f’120 sekonda, u li jiġi 
ċċekjat jekk il-provvistà tkunx ġiet kompluta. 
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(e) IL-ftuħ tal-valvs tal-kontenitur u t-tħaddim tal-valv tal-mili għandhom ikunu 
operazzjonijiet ta’ kontroll separati. 

(f) Il-ħin xieraq imsemmi taħt is-sezzjoni 6(b) għandu jkun mill-inqas 20 sekonda. Għandu 
jkun hemm tagħmir ta’ min jorbot fuqu biex jiġi żgurat id-dewmien qabel ma jitwassal il-
gass CO2. 

11. Sistemi tat-tifi tan-nar - HFC-227ea 

 Sistemi tat-tifi tan-nar li jużaw l-HFC 227ea bħala l-komponent li jitfi n-nar għandhom ikunu 
konformi mad-disposizzjonijiet li ġejjin, barra r-rekwiżiti li hemm taħt is-sezzjonijiet 1 sa 9: 

(a) Jekk ikun hemm diversi kmamar li se jiġu protetti, kull waħda b’volum gross differenti, 
kull kamra għandha tiġi provduta bis-sistema tat-tifi tan-nar tagħha stess. 

(b) Kull kontenitur ta’ HFC 227ea li jkun installat fil-kamra li se tiġi protetta għandu jkun 
mgħammar b’valv tar-rilaxx għall-pressjoni żejda. Dan għandu jħalli joħroġ mingħajr 
ħsara l-kontenut tal-kontenitur fil-kamra li se tiġi protetta jekk il-kontenitur ikun espost 
għall-effetti tan-nar u s-sistema tat-tifi tan-nar ma tkunx ġiet attivata. 

(ċ) Kull kontenitur għandu jkollu tagħmir li jiċċekkja l-pressjoni tal-gass. 

(d) Il-kontenituri m’għandhomx jimtlew sa iktar minn 1.15 kg/l. Il-volum speċifiku ta’ l-HFC 
227ea mhux ippressat għandu jittieħed bħala 0,1374 m3/kg. 

(e) Il-volum ta’ HFC 227ea għall-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mill-inqas 8% tal-
volum gross tal-kamra. Dan il-volum għandu jkun fornut f’10 sekondi. 

(f) Il-kontenituri ta’ l-HFC 227ea għandu jkollhom monitur tal-pressjoni li jitfa’ sinjal ta' 
allarm li jinstema’ u li jidher fil-kamra tat-tmunier f’każ ta’ telf ta' fjuwil mhux awtorizzat. 
Jekk ma jkunx hemm kamra tat-tmunier, dan is-sinjal ta’ allarm għandu jingħata minn fuq 
barra tal-kamra li se tiġi protetta. 

(g) Wara li timtela, il-konċentrazzjoni fil-kamra li se tiġi protetta m’għandhiex tkun iżjed minn 
10,5%. 

(h) Is-sistema tat-tifi tan-nar m’għandhiex ikollha xi partijiet magħmulin mill-aluminju. 

12. Is-sistemi tat-tifi tan-nar - IG-541 

 Is-sistemi tat-tifi tan-nar li jużaw l-IG-541 bħala l-komponent li jitfi n-nar għandhom ikunu 
konformi mad-disposizzjonijiet li ġejjin, minbarra r-rekwiżiti li hemm taħt is-sezzjonijiet 1 sa 
9: 
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(a) Jekk ikun hemm diversi kmamar li se jiġu protetti, kull waħda b’volum gross differenti, 
kull kamra għandu jkollha s-sistema tat-tifi tan-nar tagħha stess. 

(b) Kull kontenitur ta’ IG-541 li jkun stallat fil-kamra li se tiġi protetta għandu jkun 
mgħammar b’valv tar-rilaxx għall-pressjoni żejda. Dan għandu jħalli joħroġ mingħajr 
ħsara l-kontenut tal-kontenitur fil-kamra li se tiġi protetta jekk il-kontenitur ikun espost 
għall-effetti tan-nar u s-sistema tat-tifi tan-nar ma tkunx ġiet attivata. 

(ċ)  Kull kontenitur għandu jkollu tagħmir biex jiċċekkja l-kontentut. 

(d) Il-pressjoni tal-mili tal-kontenitur m’għandhiex tkun iżjed min 200 bar fi +15°C. 

(e) Il-volum ta’ IG-541 għall-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mill-inqas 44% u mhux 
iktar minn 50% tal-volum gross tal-kamra. Dan il-volum għandu jkun fornut f’120 
sekonda. 

13. Sistemi tat-tifi tan-nar għall-oġġetti li jipproteġu 

 Għall-oġġetti li jipproteġu fil-kmamar tal-magna, kmamar tal-bojler u kmamar tal-pompa, 
sistemi permanenti tat-tifi tan-nar għandhom ikunu awtorizzati fuq il-bażi biss ta' 
rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat. 

Artikolu 10.04 

Id-dgħajjes tal-bastiment 

1. L-inġenju li ġej għandu jġorr dgħajsa tal-bastiment skond l-istandard Ewropew EN 1914: 1997: 

(a) bastimenti bil-magna u barkuni li jkollhom piż massimu ta’ iktar minn 150 t; 

(b) laneċ u bastimenti li jimbuttaw bi spostament ta’ l-ilma ta’ iktar minn 150 m³; 

(ċ) tagħmir li jgħum f’wiċċ l-ilma; 

(d) bastimenti tal-passiġġieri. 

2. Għandu jkun possibbli li persuna waħda tkun tista’ tvara tali dgħajjes tal-bastiment bla perikolu 
f'5 minuti mill-ewwel azzjoni manwali meħtieġa. Jekk jintuża tagħmir ta’ varar li jaħdem bl-
enerġija, dan għandu jkun tali li l-varar bla periklu u bil-ħeffa ma jkunx imfixkel jekk il-
provvistà ta' l-enerġija tieqaf milli taħdem. 

3. Id-għajjes li jintefħu tal-bastiment għandhom jiġu spezzjonati skond l-istruzzjonijiet tal-
manifattur. 
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Artikolu 10.05 

Il-bagi u l-ġkieket tas-salvataġġ 

1. Abbord il-vapur għandu jkun hemm mill-inqas tliet bagi skond l-istandard Ewropew 
EN 14144: 2002. Dawn għandhom ikunu lesti biex jintużaw u mwaħħla mal-gverta f’postijiet 
xierqa mingħajr ma jkunu mwaħħla ma’ l-immuntar tagħhom. Mill-inqas baga waħda għandha 
tkun fil-viċin qrib tal-kamra tat-tmunier u tkun mgħammra b’dawl li jaħdem bil-batterija, 
jixgħel waħdu li ma jintefiex fl-ilma. 

2. Ġakketta tas-salvataġġ personalizzata u li tintefaħ awtomatikament skond l-istandards Ewropej 
EN 395: 1998 jew EN 396: 1998; għandha tkun qrib kull persuna li tkun regolarment abbord l-
inġenju. 

 Ġkieket tas-salvataġġ li ma jintefħux skond dawn l-istandards għandhom ikunu ammissibbli 
għat-tfal. 

3. Il-ġkieket tas-salvataġġ għandhom ikunu spezzjonati skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur. 
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KAPITOLU 11 

I S - S I G U R T À  F I L - P O S T I J I E T  T A X - X O GĦO L  

Artikolu 11.01 

Ġenerali 

1. Il-bastimenti għandhom jinbnew, jiġu rranġati u mgħammra b’tali mod li jippermettu 'l-persuni 
jaħdmu u jiċċaqqalqu fis-sigurtà. 

2.  Il-faċilitajiet installati b’mod permanenti li huma meħtieġa għax-xogħol abbord għandhom 
ikunu rranġati, imfassla u mħarsa b'tali mod li jippermettu tħaddim, użu u manutenzjoni bla 
perikolu u b’mod faċli. Jekk ikun meħtieġ, il-komponenti mobbli jew ta' temperatura għolja 
għandu jkollhom tagħmir protettiv. 

Artikolu 11.02 

Il-protezzjoni kontra l-waqgħat 

1. Il-gverti u l-gverti tal-ġnub għandhom ikunu ċatti u fl-ebda punt ma jkunu li x’aktarx 
jikkawżaw il-waqgħat; għandu jkun impossibbli li jiffurmaw għadajjar. 

2. Il-gverti, il-gverti tal-ġnub, l-artijiet tal-kmamar tal-magna, l-inżulijiet, it-turġien u l-uċuħ tal-
bolardi tal-gverti tal-ġnub għandu jkollhom uċuħ li ma jiżolqux. 

3. L-uċuħ tal-bolardi tal-gverta tal-ġnub u l-ostakoli fil-passaġġi, bħat-trufijiet tat-turġien, 
għandhom ikunu miżbugħa f’kulur li jvarja mill-gverta ta’ madwar. 

4. It-trufijiet ta’ barra tal-gverti, kif ukoll il-postijiet tax-xogħol fejn il-persuni jistgħu jaqgħu 
aktar minn 1 m, għandu jkollhom murati jew muxxillara li huma ta’ l-inqas 0,70 m għolja jew 
poġġaman li jħares skond l-istandard Ewropew EN 711:1995, li għandu jkun fih poġġaman ta’ 
l-idejn, poġġaman f’għoli ta’ l-irkoppa u poġġaman tas-saqajn. Il-gverti tal-ġenb għandu 
jkollhom poġġaman tas-saqajn u poġġaman ta' l-idejn kontinwu li huwa mqabbad mal-
muxxillara. Il-poġġamani ta’ l-idejn tal-muxxillara m'għandhomx ikunu meħtieġa fejn il-gverti 
tal-ġenb ikollhom poġġamani li jħarsu tan-naħa tal-vapur li ma jistgħux jitreġġgħu lura. 

5. F’postijiet tax-xogħol fejn hemm il-perikolu ta’ waqgħat ta’ aktar minn 1 m il-kummissjoni ta’ 
ispezzjoni tista’ titlob tagħmir u apparat xieraq sabiex tiżgura ħidma bla perikolu. 
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Artikolu 11.03 

Id-daqsijiet tal-postijiet tax-xogħol 

Il-postijiet tax-xogħol għandhom ikunu kbar biżejjed biex jipprovdu lil kull persuna li taħdem 

fihom libertà ta' caqliq adegwata. 

Artikolu 11.04 

Il-gverti tal-ġenb 

1. Il-wisa’ ċara ta' gverta tal-ġenb għandha tkun ta’ l-inqas 0,60 m. Dik il-figura tista’ titnaqqas 
għal 0,50 m f’ċerti postijiet li huma neċessarji għall-ħidma tal-bastiment bħall-valvs għall-ħasil 
tal-gverta. Tista’ titnaqqas għal 0,40 m f’bolardi u bitti. 

2. Sa tul ta’ 0,90 m 'il fuq mill-gverta tal-ġenb, il-wisa' ċara tal-gverta tal-ġenb tista' titnaqqas sa 
0,54 m sakemm li l-wisa' ċara 'l fuq, bejn it-tarf ta' barra tal-buq u t-tarf ta ġewwa ta' l-istiva, 
mhuwiex anqas minn 0,65 m. Fdan il-każ, il-wisa' ċara tal-gverta tal-ġenb tista' titnaqqas sa 
0,50 m jekk it-tarf ta' barra tal-gverta tal-ġenb ikollu poġġaman li jħares skond l-istandard 
Ewropew EN 711:1995 biex jevita l-waqgħat. Fuq il-bastimenti ta' 55 m jew anqas tul 
b’akkomodazzjoni fuq il-poppa biss, il-poġġaman li jħares jista’ jitwarrab. 

3. Ir-rekwiżiti tas-sezzjonijiet 1 u 2 għandhom japplikaw sad-daqs ta’ 2,00 m 'l fuq mill-gverta tal-
ġenb. 

Artikolu 11.05 

L-aċċess għall-ispazji tax-xogħol 

1. Il-punti ta’ aċċess u l-passaġġi għaċ-ċaqliq tal-persuni u l-oġġetti għandhom ikunu ta’ daqs 
biżżejjed u irranġati b’tali mod illi: 

(a) quddiem il-ftuħ ta’ l-aċċess, hemm spazju biżżejjed biex ma jfixkilx il-moviment; 

(b) il-wisa’ ċara tal-passaġġ għandha tkun xierqa għall-użu maħsub tal-postijiet tax-xogħol u 
m'għandhiex tkun anqas minn 0,60 m, għajr fil-każ ta’ inġenju anqas minn 8 m wiesa', fejn 
tista’ titnaqqas sa’ 0,50 m; 

(ċ) it-tul ċar tal-passaġġ, inkluż is-soll mhuwiex anqas minn 1,90 m. 
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2. Il-bibien għandhom ikunu irranġati b'tali mod li ikunu jistgħu jinfetħu u jingħalqu bla perikolu 
minn kull naħa. Għandhom jiġu protetti mill-ftuħ u l-egħluq b’mod aċċidentali. 

3. Taraġ, slielem jew turġien għandhom jiġu stallati fl-aċċessi, il-ħruġ u l-passaġġi fejn hemm 
aktar minn 0,50 m differenza fil-livell ta’ l-art. 

4. L-ispazji tax-xogħol li huma ekwipaġġati b’mod kontinwu għandu jkollhom taraġ jekk hemm 
differenza fil-livell ta’ l-art ta’ aktar minn 1,00 m. Dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għall-
ħruġ ta’ l-emerġenza. 

5. Il-bastimenti bi stivi għandu jkollhom ta’ l-inqas mezz ta’ aċċess wieħed istallat b’mod 
permanenti f’kull tarf ta’ kull stiva. 

 B'deroga mill-ewwel sentenza, il-mezz ta' aċċess istallat b'mod permanenti jista' jkun eżentat 
jekk ikun hemm ta' l-inqas żewġ slielem li jiċċaqalqu li jilħqu ta' l-inqas 3 skalluni fuq il-
muxxillara tal-bokkaporti f'angolu ta' inklinazzjoni ta' 60°. 

Artikolu 11.06 

Postijiet ta’ ħruġ u postijiet ta’ ħruġ ta' emerġenza 

1. In-numru, l-arranġament u d-dimensjonijiet tal-ħruġ, inklużi l-ħruġ ta’ l-emerġenza, għandhom 
ikunu skond l-iskop u d-daqsijiet ta’ l-ispazju rilevanti. Fejn wieħed mill-ħruġ huwa ħruġ ta’ l-
emerġenza, dan għandu jkun immarkat hekk b'mod ċar. 

2. Il-ħruġ ta’ l-emerġenza jew it-twieqi jew il-koperturi tat-tamboċċ li għandhom jintużaw bħala 
ħruġ ta' emerġenza għandu jkollhom ftuħ ċar ta’ mhux anqas minn 0,36 m², u l-iżgħar daqs 
għandu jkun mhux anqas minn 0,50 m. 

Artikolu 11.07 

Slielem, turġien u tagħmir simili 

1. It-taraġ u s-slielem għandhom ikunu mqabbda sewwa. It-taraġ m'għandhomx ikunu anqas minn 
0,60 m wiesa’ u l-wisa’ ċara bejn il-poġġamani ta’ l-idejn m'għandhiex tkun anqas minn 0,15 m 
fonda; it-turġien għandu jkollhom uċuħ li ma jiżolqux u taraġ b’aktar minn tliet tarġiet għandu 
jkollhom il-poġġamani ta’ l-idejn. 
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2. Is-slielem u l-iskaluni mqabbda b’mod separat għandu jkollhom wisa’ ċara ta’ mhux anqas 
minn 0,30 m; l-iskaluni m'għandhomx ikunu aktar minn 0,30 m il-bogħod u d-distanza bejn l-
iskaluni u l-istrutturi m'għandhiex tkun anqas minn 0,15 m. 

3. Is-slielem u l-iskaluni mqabbda b’mod separat għandhom ikunu jingħarfu b’mod ċar minn 
dawn ta’ hawn fuq u għandu jkollhom pumi tas-sigurtà 'l fuq mill-ftuħ tal-ħruġ. 

4. Is-slielem li jiċċaqalqu għandhom ikunu ta’ l-inqas 0,40 m wiesa', u ta’ l-inqas 0,50 m wiesa' 
fil-bażi; għandu jkun possibbli li jiġi żgurat illi dawn ma jinqalbux jew jisskiddjaw; l-iskaluni 
għandhom ikunu mwaħħla dritti. 

Artikolu 11.08 

L-ispazji ta' ġewwa 

1. Id-daqsijiet, l-arranġament u l-cross-section ta’ l-ispazji tax-xogħol ta' ġewwa għandhom ikunu 
skond ix-xogħol li għandu jsir u għandhom jilħqu r-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà. Għandu 
jkollhom dawl suffiċjenti li ma jgħammex u b’arranġamenti tal-ventilazzjoni suffiċjenti. Jekk 
ikun meħtieġ, għandu jkollhom strumenti tat-tisħin li jistgħu jżommu temperatura adegwata. 

2. L-artijiet ta' l-ispazji tax-xogħol ta' ġewwa għandhom ikunu solidi u jtulu fiż-żmien, u 
għandhom ikunu imfassla biex ma jikkawzawx waqgħat u żlieq. Il-fetħiet fil-gverti u l-artijiet 
għandhom, meta miftuħa, ikunu mħarsa kontra l-perikolu ta' waqgħat, u t-twieqi u t-tamboċċi 
għandhom ikunu mqiegħda u mwaħħla b'tali mod li jkunu jistgħu jiġu mħaddma u mnaddfa 
mingħajr perikolu. 

Artikolu 11.09 

Il-protezzjoni kontra l-ħsejjes u l-vibrazzjoni 

1. L-ispazji tax-xogħol għandhom ikunu jinstabu, mgħammra u mfassla b'tali mod li l-membri ta’ 
l-ekwipaġġ ma jkunux esposti għall-vibrazzjonijiet li jagħmlu l-ħsara. 

2. L-ispazji tax-xogħol permanenti għandhom, minbarra dan, ikunu mibnija u mħarsa mill-ħsejjes 
b'tali mod illi s-saħħa u s-sigurtà tal-membri ta’ l-ekwipaġġ ma jkunux affettwati bil-ħoss. 
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3. Għall-membri ta’ l-ekwipaġġ li x’aktarx ikunu esposti kuljum għall-livelli tal-ħoss li jaqbżu 85 
dB(A) għandhom ikunu disponibbli tagħmir tal-protezzjoni akustika individwali. Fl-ispazji tax-
xogħol fejn il-livelli tal-ħoss jaqbżu 90 dB(A) għandu jintwera li l-ilbies tat-tagħmir tal-
protezzjoni akustika huwa obbligatorju b'simbolu “Ilbes tagħmir tal-protezzjoni akustika” 
b’dijametru ta’ l-inqas 10 cm skond Fig. 7 ta’ Appendiċi I. 

Artikolu 11.10 

L-għati tal-bokkaporti 

1. L-għati tal-bokkaporti għandha tkun aċċessibbli b’mod faċli u tista' timmanuvraha mingħajr 
perikolu. Il-komponenti ta' l-għatu tal-bokkaporti li jiżnu aktar minn 40 kg għandhom ikunu 
mfassla biex jiżżerżqu jew iduru jew ikollhom tagħmir ta' ftuħ mekkaniku. L-għati tal-
bokkaporti li jaħdmu b’tagħmir ta’ l-irfiegħ għandu jkollhom tagħmir adegwat u li huwa 
faċilment aċċessibbli. L-għati tal-bokkaporti li ma jistgħux jinbiddlu ma' xulxin u s-solli ta’ fuq 
għandhom ikunu mmarkati b’mod ċar biex juru l-bokkaporti li magħhom huma jagħmlu parti u 
l-posizzjoni tajba tagħhom fuq dawk il-bokkaporti. 

2. L-għati tal-bokkaporti għandhom ikunu imħarsa milli jiġu imxaqilba bir-riħ jew bit-tagħmir tat-
tagħbija. L-għati li jiżżerżqu għandu jkollhom qabdiet biex jevitaw ċaqliq orriżontali 
aċċidentali ta' aktar minn 0,40 m; għandhom ikunu jistgħu jiġu llokkjati fil-posizzjoni finali 
tagħhom. Għandu jkun hemm tagħmir xieraq biex iżomm l-għati tal-bokkaporti fil-posizzjoni. 

3. Il-provvistà ta’ l-enerġija għall-għati tal-bokkaporti li jaħdmu b’mod mekkaniku għandha 
tinqata' b’mod awtomatiku meta jintreħa l-iswiċċ tal-kontroll. 

4. L-għati tal-bokkaporti għandhom ikunu jistgħu jifilħu t-tagħbijiet li għalihom x'aktarx li se 
jkunu suġġetti: L-għati tal-bokkaporti mfassla biex isir mixi fuqhom għanhom ikunu jistgħu 
jifilħu tagħbijiet konċentrati ta’ l-inqas 75 kg. L-għati tal-bokkaporti mhux imfassla biex isir 
mixi fuqhom għandhom ikunu mmarkati bħala tali. L-għati tal-bokkaporti mfassla biex jirċievu 
merkanzija fuq il-gverta għandu jkollhom it-tagħbija permessa f’ t/m² immarkata fuqhom. Fejn 
hemm bżonn ta’ appoġġ biex tintlaħaq it-tagħbija massima permissibbli dan għandu jintwera 
f’post xieraq; f' dan il-każ it-tpinġijiet rilevanti għandhom jinżammu abbord. 
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Artikolu 11.11 

Vinċijiet 

1. Il-vinċijiet għandhom ikunu mfassla b’tali mod sabiex jgħinu x-xogħol jitwettaq bla perikolu. 
Għandu jkollhom tagħmir illi jevita r-rilaxx tat-tagħbija mhux intenzjonali. Il-vinċijiet illi ma 
jillokkjawx b’mod awtomatiku għandu jkollhom brejk li huwa adegwat biex jittrata mal-qawwa 
tal-ġbid tagħhom. 

2. Il-vinċijiet li jaħdmu bl-idejn għandu jkollhom tagħmir biex jevitaw ir-ritorn qawwi tal-krank. 
Il-vinċijiet li jaħdmu kemm bl-enerġija u kif ukoll manwalment għandhom ikunu intiżi b'tali 
mod li l-kontroll tal-mezzi mekkaniċi ta' ġibda ma jistax jattwa l-kontroll manwali. 

Artikolu 11.12 

Krejnijiet 

1. Il-krejnijiet għandhom jinbnew skond l-aqwa prattika. Il-forzi li jirriżultaw matul il-ħidma 
tagħhom għandhom jintbagħtu b’mod sikur fl-istruttura tal-bastiment; m'għandhomx ifixxklu l-
istabbiltà tiegħu. 

2. Il-plakka tal-manifattur li jkun fiha t-tagħrif li ġej għandha tiġi mwaħħla mal-krejnijiet: 

(a) l-isem u l-indirizz tal-manifattur; 

(b) l-immarkar CE, flimkien mas-sena tal-manifattura; 

(ċ) ir-riferenza tas-serje jew tat-tip; 

(d) fejn ikun japplika, in-numru tas-serje. 

3. It-tagħbijiet massimi permissibbli għandhom ikunu immarkati b’mod permanenti b’mod li 
jinqara b’mod ċar fuq il-krejnijiet. 

 Fejn it-tagħbija tal-ħidma sikura tal-krejn ma taqbiżx l- 2 000kg din tkun suffiċjenti jekk it-
tagħbija tal-ħidma massima possibli tkun immarkata b’mod permanenti b’mod li tinqara b’mod 
ċar fuq il-krejn. 
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4. Għandu jkun hemm tagħmir li jipproteġi kontru inċidenti ta’ tgħaffiġ jew qtugħ. Il-partijiet ta’ 
barra tal-krejn għandhom iħallu vojt tas-sigurtà ta’ 0,5 m 'il fuq, 'l isfel u lejn il-ġnub, 
bejniethom u l-oġġetti tal-madwar kollha. Il-vojt tas-sigurtà lejn il-ġnub m'għandux ikun 
meħtieġ barra l-istazzjonijiet tax-xogħol u l-passaġġi. 

5. Għandu jkun possibbli li jiġu mħarsa l-krejnijiet li jaħdmu bl-enerġija kontra użu mhux 
awtorizzat. L-unika punt possibbli minn fejn dawn jiġu mqabbda għandha tkun mill-posizzjoni 
tas-sewqan tal-krejn biss. Il-kontroll għandu jkun tat-tip awtomatiku bir-ritorn (buttuni 
mingħajr waqfiet); id-direzzjoni tal-ħidma tagħhom għandha tkun ċara mingħajr ambigwitajiet. 

 Jekk il-mezz mekkaniku ta' ġibda jfalli m'għandux ikun possibbli għat-tagħbija li taqa’ b’mod 
mhux ikkontrollat. Ċaqliq mhux intenzjonali tal-krejn għandu jiġi evitat. 

 Kwalunkwe ċaqliq 'l fuq tat-tagħmir li jtella' u kwalunkwe qabża tat-tagħbija tal-ħidma sikura 
għandha tkun limitata b'tagħmir xieraq. Kwalunkwe moviment 'l isfel tat-tagħmir li jtella’ 
għandu jkun limitat jekk taħt kwalunkwe kondizzjonijiet ta' ħidma maħsuba fil-mument tal-
qabda tal-ganġ jista’ jkun hemm anqas minn żewġ tidwiriet tal-kejbil fuq it-tanbur. Il-kontro 
ċaqliq li jikkorispondi għandu xorta jibqa’ possibbli wara li t-tagħmir li jillimita awtomatiku 
jkun ġie attwat. 

 Ir-robustezza tat-tensili tal-kejbils għall-armar korrenti għandha tikkorrispondi għal ħames 
darbiet it-tagħbija permissibbli tal-kejbil. Il-kostruzzjoni tal-kejbil għandha tkun mingħajr l-
ebda difett u d-disinn għandu jkun adegwat għall-użu fuq il-krejnijiet. 

6. Qabel ma jitpoġġa għas-servizz għall-ewwel darba jew qabel ma jitpoġġa lura fis-servizz wara 
tibdil maġġuri, il-kalkoli u t-test tat-tagħbija għandhom joffru prova ta’ robustezza u stabbiltà 
adegwata. 

 Fejn it-tagħbija tal-ħidma sikura tal-krejn ma taqbiżx l- 2 000kg l-espert jista’ jiddeċiedi illi l-
prova permezz tal-kalkoli tista’ tiġi sostitwita bis-sħiħ jew f’parti minnha b’test b’tagħbija 1,25 
darba mit-tagħbija tal-ħidma sikura li ssir fuq il-firxa ta’ ħidma sħiħa. 

 It-test ta’ l-aċċettazzjoni skond l-ewwel jew it-tieni paragrafu għandu jitwettaq minn espert 
rikonoxxut mill-kummissjoni ta’ ispezzjoni. 

7. Il-krejnijiet għandhom jiġu ċċekkjati regolarment u fi kwalunkwe każ ta' l-inqas kull 12-il 
xahar, minn espert. Matul dik l-ispezzjoni l-kondizzjoni tal-ħidma fis-sikur tal-krejn għandha 
tkun determinata bi spezzjoni viżwali u bi spezzjoni ta' ħidma. 
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8. Mhux aktar tard minn kull għaxar snin, wara t-test ta’ l-aċċettazzjoni l-krejn għandu jiġi 
spezzjonat mill-ġdid minn espert rikonoxxut mill-kummissjoni ta' ispezzjoni. 

9. Il-krejnijiet b’tagħbija ta' ħidma sikura li taqbeż l- 2 000 kg, jew li jintużaw għall-ġarr bil-baħar 
tal-merkanzija, jew li huma mmuntati abbord ġakkijiet ta’ l-irfiegħ, pontuns jew tagħmir ieħor 
li jgħum f'wiċċ l-ilma jew l-inġenju tal-post tax-xogħol għandhom minbarra dan jilħqu r-
rekwiżiti ta’ wieħed mill-Istati Membri. 

10. Għall-krejnijiet kollha għandhom jinżammu abbord ta’ l-inqas id-dokumenti li ġejjin: 

(a) l-istruzzjonijiet tat-tħaddim tal-manifattur tal-krejn, inkluż ta’ l-inqas dan it-tagħrif li ġej: 

 il-firxa tal-ħidma u l-funzjoni tal-kontrolli; 

 it-tagħbija ta' ħidma sikura massima permissibli bħala l-funzjoni li tilħaq; 

 l-inklinazzjoni massima permissibbli tal-krejn; 

 l-istruzzjonijiet tal-muntatura u l-manutenzjoni; 

 l-istruzzjonijiet li jikkonċernaw il-kontrolli regolari; 

 data teknika ġenerali. 

(b) iċ-ċertifikati li jikkonċernaw l-iċċekkjar li jsir skond is-sezzjonijiet 6 sa 8 jew 9. 

Artikolu 11.13 

Il-ħażna tal-likwidi li jaqbdu 

Biex jinħażnu l-likwidi li jaqbdu b’punt li jaqbad ta’ anqas minn 55°C għandu jkun hemm 
gwardarobba vventilata magħmula minn materjal li ma jaqbadx fuq il-gverta. Fuq in-naħa ta' barra 
tagħha għandu jkun hemm simbolu "Nar, fjamma mikxufa u tipjip huwa projbiti" b’dijametru ta’ l-
inqas 10 cm skond il-Fig. 2 ta’ Appendiċi 1. 
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KAPITOLU 12 

A K K O M O D A Z Z J O N I  

Artikolu 12.01 

Ġenerali 

1. Il-bastimenti għandu jkollhom akkomodazzjoni għall-persuni li jgħixu b’mod regolari abbord, 
u ta’ l-inqas għall-ekwipaġġ minimu. 

2. L-akkomodazzjoni għandha tkun imfassla, irranġata u mgħammra b’tali mod li tilħaq il-
bżonnijiet tas-saħħa, is-sigurtà u l-kumdità ta’ dawk abbord. Għandha tkun ta’ aċċess bla 
perikolu u faċli u b'insulazzjoni adegwata kontra s-sħana u l-kesħa. 

3. Il-kummissjoni ta’ ispezzjoni tista’ tawtorizza eċċezzjonijiet għad-disposizzjonijiet ta’ dan il-
Kapitolu jekk is-saħħa u s-sigurtà ta’ dawk abborx jiġu żgurati permezz ta' mezzi oħra. 

4. Il-kummissjoni ta’ ispezzjoni għandha ddaħħal fuq iċ-ċertifikat tal-Komunità kwalunkwe 
restrizzjonijiet fil-perjodi ta’ ħidma ta’ kuljum tal-bastiment u l-arranġament tat-tħaddim li 
jirriżulta mill-eċċezzjonijiet imsemmija f’sezzjoni 3. 

Artikolu 12.02 

Ħtiġiet speċjali ta' tfassil għall-akkomodazzjoni 

1. Għandu jkun possibbli li akkomodazzjoni tiġi vventilata b’mod adegwat anke meta l-bibien 
ikunu magħluqa; minbarra dan, il-kwartieri komuni fejn jgħixu għandu jkollhom dawl ta' matul 
il-jum adegwat u, sakemm ikun possibbli, b’veduta fuq barra. 

2. Fejn ma jkunx hemm aċċess livell mal-gverta għall-akkomodazzjoni u d-differenza fil-livell 
hija ta' 0,30 m jew aktar, l-akkomodazzjoni għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ taraġ. 

3. Fis-sezzjoni ta’ quddiem tal-bastiment l-ebda art m'għandha tkun aktar minn 1,20 m taħt il-pjan 
tal-fundar massimu. 
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4. Il-kwartieri ta’ l-għajxien u ta’ l-irqad għandu jkollhom ta’ l-inqas żewġ postijiet ta’ ħruġ li 
huma l-iżjed imbegħdin minn xulxin possibbli u li jservu bħala rotot ta’ ħruġ. Ħruġ wieħed 
jista’ jkun imfassal bħala ħruġ ta’ emerġenza. Dan ma japplikax għall-kmamar bi ħruġ li 
jwassal b’mod dirett fuq il-gverta jew fil-kurudur li jservi bħala rotta ta’ ħruġ, sakemm illi l-
kurudur ikollu żewġ punti ta’ ħruġ il-bogħod minn xulxin li jwasslu għall-port jew in-naħa tal-
bastiment li tagħti għal fuq il-pruwa. Il-ħruġ ta’ l-emerġenza, li jistgħu jinkludu tamboċċi u 
twieqi, għandu jkollhom ftuħ ċar ta’ l-inqas ta’ 0,36 m² u l-iqsar naħa mhux inqas minn 0,50 m 
u jippermettu evakwazzjoni ta' malajr f’emerġenza. L-insulazzjoni u l-kisi ta’ barra għar-rotot 
tal-ħruġ għandhom ikunu magħmula minn materjal li jittardja n-nar u l-użu tar-rotot tal-ħruġ 
għandu jkun garantit fil-ħinijiet kollha b’mezzi xierqa bħal slielem jew skalluni mwaħħla 
b’mod separat. 

5. L-akkomodazzjoni għandha tkun protetta kontra l-ħoss u l-vibrazzjoni mhux ammissibbli. Il-
livelli tal-pressjoni tal-ħoss m'għandhomx jaqbżu: 

(a) 70 dB(A) fil-kwartieri ta’ l-għajxien komunali; 

(b) 60 dB(A) fil-kwartieri ta’ l-irqad. Din id-disposizzjoni m'għandhiex tapplika għall-
bastimenti li jaħdmu b'mod esklussiv barra l-perjodu tal-mistrieħ ta' l-ekwipaġġ, kif 
stabbilit mil-leġislazzjoni nazzjonali ta' l-Istati Membri. Ir-restrizzjoni tal-perjodu ta’ 
ħidma ta’ kuljum għandha tiddaħħal fuq iċ-ċertifikat tal-Komunità. 

6. L-ispazju 'l fuq fl-akkomodazzjoni m'għandux ikun anqas minn 2,00 m. 

7. Bħala regola ġenerali, il-vapuri għandu jkollhom ta’ l-inqas kamra komunali waħda maqtugħa 
mill-kwartieri ta’ l-irqad. 

8. L-erja ta’ l-art vojta tal-kwartieri ta’ l-għajxien komunali m'għandiex tkun anqas minn 2 m² kull 
persuna, u fi kwalunkwe każ mhux anqas minn 8 m² b’kollox (mingħajr ma tingħadd l-
għamara, għajr l-imwejjed u s-siġġijiet). 

9. Il-kapaċità kubika tal-kmamar ta’ l-għajxien u ta’ l-irqad privati m'għandhomx ikunu anqas 
minn 7 m³ kull waħda. 

10. Il-volum ta’ l-ispazju ta’ l-arja għal kull persuna għandu jkun ta’ l-inqas 3,5 m³ fil-kwartieri ta’ 
l-għajxien privati. Fil-kwartieri ta’ l-irqad għandu jkun ta’ l-inqas 5 m³ għall-ewwel okkupant u 
ta’ l-inqas 3 m³ għal kull okkupant ieħor (mingħajr ma jingħadd il-volum ta’ l-għamara). Il-
kabini ta’ l-irqad għandhom, sakemm ikun possibbli, ikunu maħsuba għal mhux aktar minn 
żewġ persuni. L-irmiġġi m'għandhomx ikunu anqas minn 0,30 m 'l fuq mill-art. Fejn irmiġġ 
wieħed jitpoġġa fuq l-ieħor, l-ispazju ta’ fuq kull irmiġġ m'għandux ikun anqas minn 0,60 m. 
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11. Il-bibien għandu jkollhom ftuħ li t-tarf ta’ fuq tagħhom ikun ta’ l-inqas 1,90 m 'l fuq mill-gverta 
jew 'l fuq mill-art u wisa’ ċara ta’ l-inqas ta’ 0,60 m. It-tul preskritt jista' jintlaħaq permezz ta' 
għati jew dirgħajn li jiżżerżqu jew biċ-ċappetti. Il-bibien għandhom jinfetħu għan-naħa ta’ 
barra u għandu jkun possibbli li tiftaħhom miż-żewġ naħat. Is-solli m'għandhomx ikunu aktar 
minn 0,40 m għolja, iżda madankollu għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet ta’ 
regolamenti oħra tas-sigurtà. 

12. It-taraġ għandhom ikunu mwaħħla b’mod permanenti u li jistgħu jintużaw bla perikolu. Dawn 
jitqiesu li huma hekk meta: 

(a) huma ta’ l-inqas 0,60 m wiesa'; 

(b) il-wiċċ ta' l-iskalluni ikun ta’ l-inqas 0,15 m fond; 

(ċ) it-turġien ikunu ma jiżolqux; 

(d) it-taraġ b’aktar minn tliet tarġiet ikollhom ta’ l-inqas poġġaman ta' l-idejn jew maqbad. 

13. Il-pajpijiet li jġorru gassijiet jew likwidi perikolużi, u b’mod partikolari dawk li jkunu taħt tali 
pressjoni li xaqq jista’ jkun ta’ perikoli għall-persuni, m'għandhomx ikunu fl-akkomodazzjoni 
jew fil-kuruduri li jwasslu għall-akkomodazzjoni. Dan ma japplikax għall-pajpijiet tal-fwar u 
pajpijiet ta’ sistema idrawlika, sakemm dawn ikunu mgħammra fit-tubi tal-metall, u għall-
pajpijiet ta’ stallazzjonijiet ta’ gass likwidu għal skopijiet domestiċi. 

Artikolu 12.03 

L-istallazzjonijiet sanitarji 

1. Ta’ l-inqas l-istallazzjonijiet sanitarji li ġejjin għandhom ikunu provduti f’bastimenti 
b’akkomodazzjoni: 

(a) tojlit wieħed għal kull akkomodazzjoni jew kull sitt membri ta’ l-ekwipaġġ; għandu jkun 
possibbli li dawn jiġu vventilati b’arja friska; 

(b) friskatur wieħed tal-ħasil b’pajp tad-drenaġġ u mqabbad ma’ l-ilma tax-xorb sħun u kiesaħ 
għal kull unità ta' akkomodazzjoni jew għal kull erba' membri ta' l-ekwipaġġ, 

(ċ) doċċa jew banju wieħed imqabbda ma’ l-ilma tax-xorb sħun jew kiesaħ għal kull unità ta' 
akkomodazzjoni jew għal kull sitt membri ta' l-ekwipaġġ. 
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2. L-istallazzjonijiet sanitarji għandhom ikunu viċin l-akkomodazzjoni. It-tojlits m'għandux 
ikollhom aċċess dirett għall-kċejjen, il-kmamar ta' akkomodazzjoni jew il-kwartieri komunali 
ta’ l-għajxien/kċejjen magħquda. 

3. Il-kompartimenti tat-tojlit għandu jkollhom spazju ta' l-art ta' l-inqas ta' 1 m², mhux inqas minn 
0,75 m wiesa' u mhux inqas minn 1,10 m twil. Il-kompartimenti tat-tojlit f’kabini għal mhux 
aktar minn żewġ persuni jistgħu jkunu iżgħar. Fejn tojlit ikun fih friskatur tal-ħasil u/jew doċċa, 
l-ispazju ta’ l-art għandu jiżdied b’ta' l-inqas l-ispazju ta’ l-art okkupat bil-friskatur tal-ħasil 
u/jew doċċa (jew banju). 

Artikolu 12.04 

Il-kċejjen 

1. Il-kċejjen jistgħu jkunu magħquda mal-kwartieri ta’ l-għajxien komunali . 

2. Il-kċejjen għandu jkun fihom: 

(a) forn; 

(b) friskatur b’konnessjoni mad-drenaġġ; 

(ċ) provvistà ta’ ilma tax-xorb; 

(d) friġġ; 

(e) post għall-ħażna suffiċjenti u spazju għax-xogħol. 

3. Iż-żona ta’ l-ikel tal-kċejjen/kwartieri ta’ l-għajxien komunali magħquda għanda tkun kbira 
biżejjed biex takkomoda n-numru ta’ l-ekwipaġġ li normalment jużaha fl-istess ħin. Is-sedili 
m'għandhomx ikunu anqas minn 0,60 m wiesa'. 

Artikolu 12.05 

Ilma tax-xorb 

1. Il-bastimenti b’akkomodazzjoni għandu jkollhom stallazzjoni ta’ ilma tax-xorb. L-aperturi tat-
tank ta’ l-ilma tax-xorb u l-pajpjiet ta’ l-ilma tax-xorb għandhom ikunu mmarkati li huma 
maħsuba b’mod esklussiv għall-ilma tax-xorb. Il-kontenituri minn fejn jimtela l-ilma tax-xorb 
għandhom ikunu installati fuq il-gverta. 
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2. L-istallazzjonijiet ta’ l-ilma tax-xorb għandhom: 

(a) fuq l-uċuħ ta' ġewwa jkunu magħmula minn materjal li jirreżisti t-tmermir u ma jkunx ta' 
perikolu fiżjoloġiku; 

(b) ikun mingħajr sezzjonijiet tal-pajp fejn iċ-ċirkolazzjoni regolari ta’ l-ilma ma tkunx 
garantita u 

(ċ) ikun protett kontra t-tisħin eċċessiv. 

3. Minbarra s-sezzjoni 2, it-tankijiet ta' l-ilma tax-xorb għandhom: 

(a) ikollhom kapaċità ta’ l-inqas ta' 150 l għal kull persuna li normalment tgħix abbord, u ta’ l-
inqas għal kull membru ta’ l-ekwipaġġ minimu; 

(b) ikollhom ftuħ adegwat, li jillokkja, biex in-naħa ta’ ġewwa tkun tista’ titnaddaf; 

(ċ) ikollhom indikatur tal-livell ta’ l-ilma; 

(d) ikollhom pajpijiet ta’ ventilazzjoni li jwasslu għall-arja fil-beraħ jew li jkollhom filtri 
xierqa. 

4. It-tankijiet ta’ l-ilma tax-xorb m'għandhomx jaqsmu l-ħitan ma’ tankijiet oħra. Il-pajpijiet ta’ l-
ilma tax-xorb m'għandhomx jgħaddu minn tankijiet li jkun fihom likwidu ieħor. M'humiex 
permessi konnessjonijiet bejn is-sistema tal-provvista ta’ l-ilma tax-xorb u l-pajpijiet l-oħra. Il-
pajpijiet li jġorru gassijiet jew likwidu ieħor għajr l-ilma tax-xorb m'għandhomx jgħaddu minn 
tankijiet li jkun fihom likwidu ieħor. 

5. Il-bastimenti bil-pressa ta’ l-ilma tax-xorb għandhom jaħdmu biss fuq l-arja kompressata mhux 
kontaminata. Fejn jiġi provdut permezzz ta’ kompressuri, il-filtri ta’ l-arja xierqa u l-istrumenti 
li jisseparaw iż-żejt għandhom jiġu nstallati b'mod dirett quddiem il-bastiment tal-pressjoni 
għajr jekk l-ilma u l-arja jkunu separati b'dijaframma. 

Artikolu 12.06 

Tisħin u ventilazzjoni 

1. Għandu jkun possibbli li l-akkomodazzjoni tissaħħan skond l-użu maħsub tagħha. L-
istallazzjonijiet tat-tisħin għandhom ikunu xierqa għall-kondizzjonijiet tat-temp li jistgħu 
jqumu. 
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2. Għandu jkun possibbli li ssir ventilazzjoni tal-kwartieri ta' l-għajxien u ta' l-irqad b'mod 
adegwat anke meta l-bibien ikunu magħluqa. Il-ventilazzjoni għandha tiżgura ċ-ċirkolazzjoni 
ta’ l-arja adegwata fil-kondizzjonijiet klimatiċi kollha. 

3. L-akkomodazzjoni għandha tkun imfassla u irranġata b'tali mod biex tevita kemm ikun 
possibbli d-dħul ta’ arja ħażina minn żoni oħra tal-bastiment bħall-kmamar tal-magna jew l-
istivi; fejn l-arja furzata tal-ventilazzjoni tintuża, il-ventijiet tat-teħid ta’ l-arja għandhom 
jitpoġġew b'tali mod biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ hawn fuq. 

Artikolu 12.07 

L-istallazzjonijiet ta' akkomodazzjoni oħra 

1. Kull membru ta’ l-ekwipaġġ li jgħix abbord għandu jkollu irmiġġ individwali u kompartiment 
tal-ħwejjeġ li jissakkar individwali. Il-kejl ta’ ġewwa ta’ l-irmiġġ m'għandux ikun anqas minn 
2,00 x 0,90 m. 

2. Għandhom jiġu provduti postijiet adattati għall-ħażna u t-tnixxif tal-ħwejjeġ, iżda mhux fil-
kwartieri ta’ l-irqad. 

3. Iż-żoni ta’ l-akkomodazzjoni kollha għandu jkollhom dawl elettriku. Lampi addizzjonali li 
jużaw il-gass jew il-karburant likwidu jistgħu jintużaw biss fil-kwartieri ta’ l-għajxien 
komunali. It-tagħmir tad-dawl li juża' il-fjuwil likwidu għandu jkun magħmul minn metall u 
għandu jaħraq biss karburanti b’punt li jaqbad ta 'l fuq minn 55°C jew żejt tal-parafin 
kummerċjali. Għandhom jitpoġġew jew jitwaħħlu b'tali mod li ma jkunux ta’ perikolu ta’ nar. 
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KAPITOLU 13 

I T - T I SĦ I N ,  I T - T I S J I R  U  T - T K E S S IĦ  P E R M E Z Z  T A L - K A R B U R A N T  

I T - T A GĦM I R  

Artikolu 13.01 

Ġenerali 

1. L-apparat tat-tisħin, tat-tisjir u tat-tkessiħ li jaħdem bil-gass likwidu għandu jilħaq ir-rekwiżiti 
tal-Kapitolu 14. 

2. L-apparat tat-tisħin, tat-tisjir u tat-tkessiħ, flimkien ma’ l-aċċessorji tiegħu, għandu jkun 
imfassal u installat b'tali mod li ma jkunx perikoluż anke f’każ ta’ tisħin żejjed. Għandu jkun 
installat b’tali mod li ma jistax jinqaleb jew jiċċaqqlaq b'mod aċċidentali. 

3. L-apparat imsemmi fis-sezzjoni 2 m'għandux ikun istallat f'żoni fejn is-sustanzi b'punt li jaqbad 
ta' taħt 55°C jintużaw jew jinħażnu. L-ebda kanni minn dawn l-istallazzjonijiet ma jistgħu 
jgħaddu minn żoni bħal dawn. 

4. Il-provvista ta' l-arja neċessarja għall-ħruġ għandha tkun żgurata. 

5. L-istrumenti tat-tisħin għandhom ikunu mqabbda sewwa mal-kanni, li għandu jkollhom 
ventilaturi jew tagħmir adegwat li jippermettu protezzjoni kontra r-riħ. Għandhom ikunu 
irranġati b’tali mod li jippermetu t-tindif. 

Artikolu 13.02 

L-użu ta' karburanti likwidi, tagħmir imħaddem biż-żejt 

1. L-apparat tat-tisħin, tat-tisjir u tat-tkessiħ li juża karburant likwidu jista’ jitħaddem biss 
b'karburanti b'punt li jaqbad 'l fuq minn 55°C. 

2. B'deroga mis-sezzjoni 1, l-istrumenti tat-tisjir u l-istrumenti tat-tisħin u tat-tkessiħ li jkollhom 
berners bi ftila jew li jaħdmu biż-żejt tal-paraffin kummerċjali jistgħu jitħallew fl-
akkomodazzjoni u fil-kamra tat-tmunier sakemm li l-kapaċità tat-tank tal-karburant ma taqbiżx 
it-12-il litru. 
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3. L-istrumenti li jkollhom berners tal-ftila għandhom ikunu: 

(a) ikollhom tank tal-karburant tal-metall li l-apertura tal-mili tiegħu tista’ tiġi llokkjata u 
m'għandhiex ġunta ta’ l-istann artab taħt il-livell massimu tal-mili, u għandhom ikunu 
mfassla u istallati b’tali mod li t-tank tal-karburant ma jistax jinfetaħ jew jitbattal b’mod 
aċċidentali; 

(b) jistgħu jinxtegħlu mingħajr l-għajnuna ta’ karburant likwidu ieħor; 

(ċ) ikunu istallati b'tali mod li jiżguraw l-evakwazzjoni bla perikolu tal-gassijiet tal-
kombustjoni. 

Artikolu 13.03 

Il-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni u apparati tat-tisħin tal-berner taż-żejt bl-
atomizzazzjoni 

1. Il-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni u l-apparati tat-tisħin tal-berner taż-żejt bl-
atomizzazzjoni għandhom jinbnew skond l-aqwa prattika. 

2. Fejn fuklar tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni jew apparat tat-tisħin tal-berner taż-żejt bl-
atomizzazzjoni ikun stallat f’kamra tal-magna, il-provvista ta' l-arja lill-apparat tat-tisħin u l-
magni għandha tkun iddisinnjata b'tali mod li l-apparat tat-tisħin u l-magni jkunu jistgħu 
jaħdmu kif jixraq u bla perikolu b’mod indipendenti minn xulxin. Fejn ikun neċessarju, għandu 
jkun hemm provvista ta' l-arja separata. L-apparat għandu jkun istallat b’tali mod li l-ebda 
fjamma mill-berner ma tista’ tilħaq il-partijiet l-oħra ta’ l-istallazzjonijiet tal-kamra tal-magna. 

Artikolu 13.04 

Il-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni 

1. Għandu jkun possibbli li jixtegħlu l-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni mingħajr l-
għajnuna ta’ likwidu li jaqbad ieħor. Għandhom ikunu imqabbda 'l fuq minn dixx tat-taqtir tal-
metall li jdur mal-partijiet kollha li jġorru l-karburant, bil-ġnub tiegħu ta’ l-inqas 20 mm għolja 
u li għandu kapaċità ta’ l-inqas ta’ 2 litri. 

2. Għall-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni stallati fil-kamra tal-magna, il-ġnub tad-
dixx tat-taqtir tal-metall ipreskritt fis-sezzjoni 1 għandhom ikunu ta’ l-inqas 200 mm għolja. It-
tarf ta’ isfel tal-berner bil-vaporizzazzjoni għandu jkun jinsab 'l fuq mit-tarf tad-dixx tat-taqtir. 
Minbarra dan, it-tarf ta’ fuq tad-dixx tat-taqtir għandu jestendi ta’ l-inqas 100 mm 'l fuq mill-
art. 
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3. Il-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni għandu jkollhom regolatur adattat li, fl-
arranġamenti kollha, jiżgura kważi ċirkolazzjoni kostanti ta' karburant għall-berner u li jevita 
kwalunkwe taqtir ta' karburant jekk tintefa’ l-fjamma. Ir-regolaturi għandhom jitqiesu adattati li 
jaħdmu tajjeb anke meta esposti għall-vibrazzjoni u mxaqqilba sa’ 12° u li, minbarra l-
istrument li jżomm fil-wiċċ li jirregola l-invellar, għandhom 

(a) it-tieni strument li jżomm fil-wiċċ li jagħlaq il-provvista tal-karburant b'mod sikur u li tista' 
toqgħod fuqu meta il-livell permess jinqabeż, jew 

(b) il-pajp ta' meta jfur, iżda biss jekk id-dixx tat-taqtir għandu l-kapaċità suffiċjenti li 
takkomoda ta’ l-inqas il-kontenut tat-tank tal-karburant. 

4. Fejn it-tank tal-karburant tal-fuklar tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni huwa stallat 
separatament: 

(a) id-differenza bejn it-tank u dak li jitma’ l-berner ma tistax taqbez dik stabbilita fl-
istruzzjonijiet tal-ħidma tal-manifattur; 

(b) għandha tkun istallata b'tali mod li tkun protetta minn tisħin mhux aċċettabbli; 

(ċ) għandu jkun possibbli li jitwaqqaf il-provvista tal-karburant mill-gverta. 

5. Il-kanni tal-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni għandu jkollhom strument biex 
jevitaw it-taqlib tal-kurrent. 

Artikolu 13.05 

L-apparati tat-tisħin tal-berner taż-żejt bl-atomizzazzjoni 

L-apparati tat-tisħin tal-berner taż-żejt bl-atomizzazzjoni għandhom b’mod partikolari jissodisfaw ir-
rekwiżiti li ġejjin: 

(a) il-ventilazzjoni adegwata tal-berner għandha tkun żgurata qabel ma jingħata l-karburant; 

(b) il-provvistà tal-karburant għandha tkun irregolata minn termostat; 

(ċ) il-karburant għandu jieħu n-nar minn apparat ta’ l-elettriku jew minn fjamma żgħira li tixgħel 
il-ħin kollu; 

(d) apparat li jħares il-fjamma għandu jaqta’ l-provvistà tal-karburant meta tintefa' l-fjamma; 

(e) l-iswiċċ prinċipali għandu jitqiegħed f’post faċilment aċċessibbli barra l-kamra ta’ l-
installazzjoni. 
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Artikolu 13.06 

L-apparati tat-tisħin bl-arja sfurzata 

L-apparati tat-tisħin bl-arja sfurzata li jikkonsistu f'kamra tal-kombustjoni li madwarha l-arja tat-tisħin 
tgħaddi taħt pressjoni għal sistema ta’ distribuzzjoni jew għal-kamra għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
li ġejjin: 

(a) Jekk il-karburant huwa awtomizzat taħt pressjoni l-arja tal-kombustjoni għandha tasal permezz 
ta' blower. 

(b) Il-kamra tal-kombustjoni għandha tkun ivventilata tajjeb qabel ma jkun jista’ jinxtegħel il-
berner. Il-ventilazzjoni tista’ titqies kompluta meta l-blower ta’ l-arja tal-kombustjoni tibqa’ 
taħdem wara li l-fjamma tkun intfiet. 

(ċ) Il-provvistà tal-karburant għandha tinqata’ awtomatikament jekk: 

 jintefa n-nar; 

 il-provvistà ta' l-arja tal-kombustjoni mhix biżżejjed; 

 l-arja msaħħna teċċedi t-temperatura stabbilita minn qabel, jew 

 il-provvistà ta’ l-elettriku ta’ l-apparati tas-sigurtà tinqata'. 

 Fil-każijiet ta’ hawn fuq il-provvistà tal-karburant ma għandhiex terġa tibda awtomatikament 
wara li tkun inqatgħet. 

(d) Għandu jkun possibbli li tinqata' l-arja tal-kombustjoni u l-blowers ta’ l-arja tat-tisħin minn 
barra l-kamra fejn ikun jinsab l-apparat tat-tisħin. 

(e) Fejn l-arja tat-tisħin tinġibed minn barra, il-ventijiet tat-teħid ta’ l-arja għandhom ikunu jinsabu 
l-aktar bogħod possibbli ‘l fuq mill-gverta. Għandhom ikunu installati b’tali mod li x-xita u r-
raxx ta’ l-ilma ma jistgħux jidħlu. 

(f) Il-pajpijiet ta’ l-arja tat-tisħin għandhom ikunu magħmula mill-metall. 

(g) Ma għandux ikunu possibbli li l-fetħiet ta' l-arja tat-tisħin jingħalqu kompletament. 

(h) Ma għandux ikun possibbli li kwalunkwe karburant li jqattar jilħaq il-pajpijiet ta’ l-arja tat-
tisħin. 

(i) L-istrumenti tat-tisħin ta’ l-arja sfurzata m'għandhomx ikunu jistgħu jiġbdu l-arja tat-tisħin 
mill-kamra tal-magna. 
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Artikolu 13.07 

Tisħin bil-karburant solidu 

1. L-apparati tat-tisħin tal-karburant solidu għandhom jitpoġġew fuq pjanċa tal-metall bi trufijiet 
mgħollija b'tali mod li l-ebda karburant jaqbad jew irmied sħun ma jaqgħu barra l-pjanċa. 

 Dan ir-rekwiżit ma japplikax għall-apparati installati f’kompartamenti mibnija minn materjali li 
ma jaqbadx u maħsuba biss għall-bojlers domestiċi. 

2. Il-bojlers tal-karburant solidu għandhom ikunu mgħammra b’apparati ta' kontroll termostatiċi 
sabiex jirregolaw iċ-ċirkolazzjoni ta’ l-arja ta' kombustjoni. 

3. Mezz li permezz tiegħu l-irmied jistgħu jitnaqqas malajr għandu jitpoġġa fil-viċinanza ta’ kull 
apparat tat-tisħin. 
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KAPITOLU 14 

L - I S T A L A Z Z J O N I J I E T  T A L - G A S S  L I K W I F I K A T  GĦA L  

S K O P I J I E T  D O M E S T IĊ I  

Artikolu 14.01 

Ġenerali 

1. L-installazzjonijiet tal-gass likwifikat b'mod essenzjali jikkonsistu f'unità tal-provvistà li jkun 
fiha kontenitur jew aktar tal-gass, u minn regolatur tal-pressjoni jew aktar, sistema ta’ 
distribuzzjoni u numru ta’ apparati li jikkonsmaw il-gass. 

 Il-kontenituri ta' riżerva u dawk vojti li mhumiex fl-unità tal-provvistà ma għandhomx jitqiesu 
bħala parti mill-installazzjoni. L-Artikolu 14.05 għandu japplika għalihom mutatis mutandis. 

2. L-installazzjonijiet jistgħu jitħaddmu biss bil-propàn kummerċjali. 

Artikolu 14.02 

L-installazzjonijiet 

1. L-installazzjonijiet tal-gass likwifikat għandhom ikunu adattati dejjem għall-użu bil-propàn u 
għandhom ikunu mibnija u installati bl-aħjar metodu. 

2. L-installazzjonijiet tal-gass likwifikat jistgħu jintuaw biss għall-iskopijiet domestiċi fl-
akkomodazzjoni u l-kamra tat-tmunier, u għall-iskopijiet korrispondenti fuq il-bastimenti tal-
passiġġieri. 

3. Jista’ jkun hemm numru ta’ installazzjonijiet separati abbord. Installazzjoni waħda ma 
għandhiex tintuża sabiex isservi żoni ta’ akkomodazzjoni separati permezz ta’ stiva jew tank 
fiss. 

4. L-ebda parti ta’ l-installazzjoni tal-gass likwifikat ma għandha titqiegħed fil-kamra tal-magni. 
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Artikolu 14.03 

Il-kontenituri 

1. Il-kontenituri b’kontenut approvat ta’ bejn 5 u 35 kg biss huma permessi. Fil-każ ta’ bastimenti 
tal-passiġġieri, il-kummissjoni ta’ ispezzjoni tista’ tapprova l-użu ta’ kontenituri b’kontenut 
ikbar. 

 Dawn għandhom ikollhom it-timbru uffiċjali li jiċċertifika li ġew aċċettati wara t-testijiet 
meħtieġa. 

Artikolu 14.04 

Il-post u l-arranġament ta’ l-unitajiet tal-provvista 

1. L-unitajiet tal-provvista għandhom ikunu installati fuq il-gverta f'armadju wieqaf waħdu jew 
mal-ħajt li tkun tinsab fuq barra f’posizzjoni tali li ma tfixkilx il-moviment abbord. 
Madankollu, dawn ma għandhomx ikunu installati mal-murata tal-bastiment tal-pruwa jew tal-
poppa. L-armadju jista’ jkun armadju tal-ħajt imdaħħal fis-sovrastruttura dejjem jekk ma jistax 
jidħol gass fih u jkun jista’ jinfetaħ biss minn barra s-sovrastruttura. Hi għandha titqiegħed 
b’tali mod li l-pajpjiet tad-distribuzzjoni li jwasslu għall-punti tal-konsum tal-gass ikunu l-iqsar 
possibbli. 

 Ma jistax ikun hemm aktar kontenituri jaħdmu flimkien milli huwa necċessarju għat-tħaddim 
ta’ l-installazzjoni. Diversi kontenituri jistgħu jkunu konnettajti biss jekk jintuża strument li 
jgħaqqad li jreġġa' lura. Jistgħu jiġu konnessi sa erba’ kontenituri għal kull unità tal-provvistà. 
In-numru tal-kontenituri abbord, inklużi l-kontenituri ta' riżerva, m'għandux ikun aktar minn 
sitta għal kull stallazzjoni. 

 Sa sitt kontenituri jistgħu jkunu kkonnettjati fuq il-bastimenti tal-passiġġieri bi kċejjen jew 
canteens għall-passiġġieri. In-numru tal-kontenituri abbord, inklużi l-kontenituri ta' riżerva, 
m'għandux ikun aktar minn disa' għal kull stallazzjoni. 

 Ir-regolaturi tal-pressjoni, jew fil-każ ta’ regolazzjoni f’żewġ stadji l-ewwel regolatur tal-
pressjoni, għandu jkun imwaħħal mal-ħajt fl-istess armadju bħall-kontenituri. 

2. L-unitajiet tal-provvistà għandhom ikunu installati b'tali mod li xi gass mitluf ikun jista’ joħroġ 
mill-armadju fil-ftuħ mingħajr kwalunkwe riskju li jidħol ġewwa l-bastiment jew li jiġi 
f’kuntatt ma’ sors ta’ tqabbid. 
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3. L-armadji għandhom ikunu magħmula minn materjal ritardanti tal-fjammi u għandhom ikunu 
ventilati biżżejjed b’aperturi fil-wiċċ u fil-qiegħ. Il-kontenituri għandhom jitpoġġew dritti fl-
armadji b’tali mod li ma jistgħux jinqalbu. 

4. L-armadji għandhom ikunu mibnija u mqiegħda b'tali mod li t-temperatura tal-kontenituri ma 
tistax teċċedi l-50°C. 

5. Il-kelmiet "Gass likwifat" u simbolu ta' "Nar, fjamma mikxufa u tipjip huma pprojbiti" 
b'dijametru ta' mill-anqas 10 cm skond il-Fig. 2 ta' l-Appendiċi I għandhom jitwaħħlu fuq in-
naħa ta' barra ta' l-armadju.  

Artikolu 14.05 

Kontenituri ta' riżerva u dawk vojti 

Il-kontenituri ta' riżerva u dawk vojti li ma jkunux jinsabu fl-unità tal-provvistà għandhom jinħażnu 
barra l-alloġġ u l-kamra tat-tmunier f'armadju mibni skond l-Artikolu  14.04. 

Artikolu 14.06 

Ir-regolaturi tal-pressjoni 

1. L-apparati li jikkonsmaw il-gass jistgħu jitqabbdu mal-kontenituri biss permezz ta’ sistema ta’ 
distribuzzjoni mgħammra b’regolatur tal-pressjoni jew aktar sabiex ibaxxu l-pressjoni tal-gass 
għall-pressjoni ta’ l-utilizzazzjoni. Il-pressjoni tista’ titnaqqas fi stadju wieħed jew f'żewġ 
stadji. Ir-regolaturi tal-pressjoni kollha għandhom ikunu ssettjati b’mod permanenti fi pressjoni 
stabbilita skond l-Artikolu 14.07. 

2. Ir-regolaturi tal-pressjoni finali għandhom ikunu jew mgħammra jew ikunu segwiti 
immedjatament minn apparat li jipproteġi l-pajp b'mod awtomatiku kontra pressjoni żejda f’każ 
ta’ ħsara tar-regolatur tal-pressjoni. Għandu jkun żgurat illi fil-każ ta’ telf fl-apparat tal-
protezzjoni kwalunkwe gass mitluf jista’ joħroġ fil-ftuħ mingħajr kwalunkwe riskju li jidħol 
ġewwa l-bastiment jew li jiġi f’kuntatt ma’ sors ta’ tqabbid; jekk ikun meħtieġ għandu 
jitwaħħal pajp speċjali għal dan l-iskop. 

3. L-apparati tal-protezzjoni u l-ventijiet għandhom ikunu protetti kontra d-dħul ta’ l-ilma. 

Artikolu 14.07 

Il-pressjoni 

1. Fejn jintużaw sistemi regolatorji b’żewġ stadji, il-pressjoni medja m'għandhiex tkun aktar minn 
2,5 bar 'il fuq mill-pressjoni atmosferika. 

2. Il-pressjoni fil-ftuħ mill-aħħar regolatur tal-pressjoni ma għandhiex tkun aktar minn 0,05 bar ‘il 
fuq mill-pressjoni atmosferika, b’tolleranza ta’ 10%. 

Artikolu 14.08 

Il-pajpijiet u t-tubi flessibbli 
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1. Il-pajpijiet għandhom jikkonsistu f’azzar installat b’mod permanenti jew tubi tar-ramm. 

 Madankollu, il-pajpjiet imqabbda mal-kontenituri għandhom ikunu tubi flessibli ta’ pressjoni 
għolja jew tubi spirali adattati għall-propan. L-apparati li jikkonsmaw il-gass jistgħu, jekk ma 
jkunux installati b’mod permanenti, ikunu mqabbda permezz ta’ tubi flesibbli adattati mhux 
itwal minn metru.  

2. Il-pajpjiet għandhom ikunu jistgħu jifilħu kwalunkwe pressjoni, b’mod partikolari fir-rigward 
tat-tmermir u s-saħħa, li tista' tidher taħt il-kondizzjonijiet normali ta' tħaddim abbord u l-
karatteristiċi u t-tqassim tagħhom għandhom ikunu tali li jiżguraw iċ-ċirkolazzjoni tal-gass 
sodisfaċenti bi pressjoni xierqa għall-apparati li jikkonsmaw il-gass. 
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3. Il-pajpijiet għandu jkollhom l-anqas ġonot possibbli. Kemm il-pajpijiet kif ukoll il-ġonot 
għandhom ikunu ssiġillati għall-gass u għandhom jibqgħu tali li minkejja kwalunkwe 
vibrazzjoni jew espansjoni li għaliha dawn jistgħu jkunu suġġetti. 

4. Il-pajpjiet għandhom ikunu faċilment aċċessibbli, imwaħħla tajjeb u protetti f’kull punt fejn 
jistgħu jkunu suġġetti għall-impatt jew il-frizzjoni, b’mod partikolari fejn jgħaddu minn paratiji 
ta’ l-azzar jew ħitan tal-metall. Il-wiċċ kollu tal-pajpijiet ta’ l-azzar għandu jkun ittrattat kontra 
t-tmermir. 

5. Il-pajpjiet flessibbli u l-ġonot tagħhom għandhom ikunu kapaċi jifilħu kwalunkwe pressjoni li 
tista' sseħħ taħt kondizzjonijiet tal-ħidma normali abbord. Huma għandhom ikunu nstallati 
b’tali mod li jkunu ħielsa mit-tensjoni, ma jistgħux jisħnu b’mod eċċessiv u jistgħu jkunu 
spezzjonati fit-tul kollu tagħhom. 

Artikolu 14.09 

Is-sistema ta’ distribuzzjoni 

1. Għandu jkun possibbli li s-sistema ta' distribuzzjoni tintefa' kollha permezz ta' valv prinċipali li 
jkun aċċessibbli faċilment u b'mod rapidu il-ħin kollu. 

2. Kull apparat li jikkonsma l-gass għandu jkollu fergħa separata tas-sistema ta' distribuzzjoni, u 
kull fergħa għandha tkun ikkontrollata minn apparat li jagħlaq separat. 

3. Il-valvijiet għandhom ikunu mwaħħla f’postijiet fejn ikunu protetti mit-temp u mill-impatt. 

4. Konnessjoni għall-ispezzjoni għandha tkun imwaħħla wara kull regolatur tal-pressjoni. 
Permezz ta' l-użu ta' apparat li jagħlaq għandu jiġi żgurat li fit-testijiet tal-pressjoni r-regolatur 
tal-pressjoni ma jkunx espost għall-pressjoni tat-test. 

Artikolu 14.10 

L-apparati li jikkunsmaw il-gass u l-installazzjoni tagħhom 

1. L-uniċi apparati li jistgħu jkunu installati huma apparati li jikkunsmaw il-propan approvati 
f’wieħed mill-Istati Membri u mgħammra b'apparati li effettivament jevitaw il-ħruġ tal-gass 
f’każ illi jew il-fjamma jew id-dawl li jibqa’ mixgħul jintfew. 

2. L-apparati għandhom jitpoġġew u jitqabbdu b'tali mod illi ma jkunux jistgħu jinqalbu jew 
b’mod jitmexxew b'mod aċċidentali u kull riskju li aċċidentalment jinqarsu l-pajpijiet tal-
konnessjoni jkun evitat. 

3. L-apparati tat-tisħin u tat-tisħin ta’ l-ilma u l-friġġijiet għandhom ikunu mqabbda mal-patta ta’ 
l-ankra għall-ħruġ tal-gassijiet tal-kombustjoni fl-arja. 



 
13274/05  TS/gc 145 
ANNESS II DG C III  MT 

4. L-installazzjoni ta’ l-apparati li jikkonsmaw il-gass fil-kamra tat-tmunier huma permessi biss 

jekk il-kamra tat-tmunier tkun mibnija b'tali mod illi l-ebda gass mitluf ma jista’ jgħaddi għall-

partijiet ta' taħt ta' l-inġenju, b’mod partikolari mill-penetrazzjonijiet għall-linji ta’ kontroll 

għall-kamra tal-magni. 

5. L-apparati li jikkonsmaw il-gass jistgħu jkunu installati fil-kwartieri ta’ l-irqad biss jekk il-
kombustjoni hija indipendenti mill-arja ta’ l-atmosfera fil-kwartieri. 

6. L-apparati li jikkonsmaw il-gass li fihom il-kombustjoni tiddependi fuq l-arja ta' l-atmosfera 
għandhom ikunu installati fi kmamar li huma kbar biżżejjed. 

Artikolu 14.11 

Il-ventilazzjoni u l-evakwazzjoni tal-gassijiet tal-kombustjoni 

 
1. Fil-kmamar li jkun fihom l-apparati li jikkonsmaw il-gass fejn il-kombustjoni tiddependi fuq l-

arja ta’ l-atmosfera, għandha tkun provvduta arja friska u l-gassijiet tal-kombustjoni għandhm 

ikunu evakwati permezz ta’ l-aperturi tal-ventilazzjoni ta’ qisien adegwati, b’sezzjoni ċara ta’ l-

inqas ta’ 150 cm² kull fetħa. 

2. L-aperturi tal-ventilazzjoni ma għandux ikollhom apparat li jagħlaq u ma għandhomx iwasslu 
għall-kwartieri ta' l-irqad. 

3. L-apparati ta’ l-evakwazzjoni għandhom ikunu iddisinjati b'tali mod li jiżguraw l-evakwazzjoni 
sikura tal-gassijiet tal-kombustjoni. Huma għandhom jaħdmu b'mod affidabbli fil-ħidma u 
jkunu magħmula minn materjal li ma jaqbadx. It-tħaddim tagħhom ma għandux ikun affettwat 
minn ventilazzjoni sfurzata. 

Artikolu 14.12 

Ir-rekwiżiti tat-tħaddim u tas-sigurtà 

L-istruzzjoni tat-tħaddim għandha titwaħħal abbord f’post adattat. Hi għandha tinkludi mill-anqas 
dan li ġej: 

“Il-valvoli tal-kontenituri mhux imqabbda mas-sistema tad-distribuzzjoni għandhom ikunu 
magħluqa, anke jekk il-kontenituri x’aktarx ikunu vojta.” 

“Il-pajpijiet flessibbli għandhom jiġu sostitwiti hekk kif il-kondizzjoni tagħhom tirrikjedi dan.” 

“L-apparati kollha li jikkonsmaw il-gass għandhom ikunu mqabbda jew il-pajpijiet tal-konnessjoni 
korrispondenti għandhom ikunu ssiġilati.” 
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Artikolu 14.13 

It-test ta’ l-aċċettazzjoni 

 

Qabel ma installazzjoni tal-gass likwifikat tibda titħaddem, wara kwalunkwe modifika jew tiswija u 
ma' kull tiġdid taċ-ċertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 14.15, l-installazzjoni sħiħa għandha tkun 
aċċettata minn espert magħruf minn kummissjoni ta' ispezzjoni. Matul it-test ta' l-aċċetazzjoni l-
espert għandu jivverifika jekk l-installazzjoni tikkonformax mar-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu. Huwa 
għandu jibgħat rapport ta' l-aċċettazzjoni lill-kummissjoni ta' ispezzjoni. 

Artikolu 14.14 

It-testijiet 

It-testijiet fuq l-installazzjoni għandhom isiru skond il-kondizzjonijiet li ġejjin: 

1. Il-pajpijiet ta’ pressjoni medja bejn l-istrument ta’ l-egħluq, imsemmija fl-Artikolu  14.09, 
sezzjoni 4, ta’ l-ewwel regolatur tal-pressjoni u l-valvoli mwaħħla qabel l-aħħar regolatur tal-
pressjoni: 

(a) it-test tal-pressjoni, li jitwettaq bl-arja, gass inert jew likwidu bi pressjoni ta’ 20 bar ‘l fuq 
mill-pressjoni atmosferika; 

(b) it-test ta’ l-issikkar, li jsir bl-arja jew b'gass inert bi pressjoni ta’ 3,5 bar 'l fuq mill-
pressjoni atmosferika. 

2. Il-pajpijiet fil-pressjoni tas-servizz bejn l-apparat li jagħlaq, imsemmi fl-Artikolu 14.09, 
sezzjoni 4, ta’ l-uniku regolatur tal-pressjoni jew ir-regolatur tal-pressjoni finali u l-valvijiet 
imqabbda qabel l-apparati li jikkonsmaw il-gass: 

 it-test ta’ l-issikkar, li jsir bl-arja jew bil-gass inert bi pressjoni ta’ 1 bar ‘l fuq mill-pressjoni 
atmosferika. 

3. Il-pajpijiet li jinsabu bejn l-apparat li jagħlaq, imsemmi fl-Artikolu 14.09, sezzjoni 4, ta’ l-
uniku regolatur tal-pressjoni jew ir-regolatur tal-pressjoni finali u l-kontrolli ta’ l-apparati li 
jikkonsmaw il-gass: 

 test ta’ l-issikkar li jsir bi pressjoni ta’ 0,15 bar 'l fuq mill-pressjoni atmosferika. 

4. Fit-testijiet imsemmija f’sezzjonijiet 1(b), 2 u 3, il-pajpijiet jitqiesu bħala ssiġillati għall-gass 
jekk, wara ħin biżżejjed għall-ekwiparazzjoni mat-temperatura ta’ l-atmosfera, ma jiġi osservat 
l-ebda tnaqqis fil-pressjoni tat-test matul test ieħor li jtul 10 minuti. 

 
5. L-apparati li jikkonnettjaw il-kontenituri, il-ġonot tal-pajpijiet u tgħamir ieħor suġġett għall-

pressjoni fil-kontenituri, u l-ġonot bejn ir-regolaturi tal-pressjoni u l-pajp tad-distribuzzjoni: 

 test ta’ l-issikkar, li jsir b’sustanza li tagħmel ir-ragħwa, fil-pressjoni tas-servizz. 
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6. L-apparati kollha li jikkonsmaw il-gass għandhom jinġiebu fis-servizz fil-kapaċità nominali u 
għandhom ikunu ittestjati għall-kombustjoni sodisfaċenti u mhux imfixkla f’arranġamenti tal-
kapaċità differenti. 

 L-apparati li jitħassru bin-nar għandhom ikunu ikkontrollati sabiex ikun żgurat li dawn jaħdmu 
b’mod sodisfaċenti. 

7. Wara t-test imsemmi f'sezzjoni 6, għandu jkun verifikat għal kull apparat li jikkonsma l-gass li 
huwa konnettjat ma’ patta ta’ l-ankra, jekk, wara ħames minuti ta' tħaddim fil-kapaċità 
nominali, bit- twieqi u l-bibien magħluqa u l-istrumenti tal-ventilazzjoni jaħdmu, kwalunkwe 
gassijiet tal-kombustjoni qegħdin joħorġu fil-kamra permezz tat-teħid ta’ l-arja. 

 Jekk ikun hemm aktar minn ħruġ momentanju ta’ gassijiet bħal dawn, il-kawża għandha tinstab 
u tissewwa immedjatament. L-apparat ma għandux ikun approvat għall-użu sakemm id-difetti 
kollha jkunu ġew eliminati. 

Artikolu 14.15 

L-attestazzjoni 

1. Iċ-ċertifikat tal-Komunità għandu jinkludi attestazzjoni illi l-installazzjonijiet kollha tal-gass 
likwifikat jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu. 

2. L-attestazzjoni għandha tinħareġ mill-kummissjoni ta’ l-ispezzjoni wara t-test ta’ l-
aċċettazzjoni msemmija fl-Artikolu 14.13. 

3. L-attestazzjoni għandha tkun valida għal perijodu li ma jeċċedix it-tliet snin. Din tista’ 
tiġġedded biss wara test ta’ l-aċċettazzjoni ieħor li jsir skond l-Artikolu 14.13. 
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 B’mod eċċezzjonali, fejn is-sid tal-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu jissottometti talba 
rraġunata, il-kummissjoni ta’ l-ispezzjoni tista’ testendi l-validità ta' l-attestazzjoni għal mhux 
aktar minn tliet xhur mingħajr ma twettaq it-test ta' l-aċċettazzjoni msemmi fl-Artikolu  14.13. 
Din l-estensjoni għandha tiddaħħal fiċ-ċertifikat tal-Komunità. 
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KAPITOLU 15 

ĦT IĠ I E T  S P EĊ I F IĊ I  A P P L I K A B B L I  GĦA L L - B A S T I M E N T I  T A L -

P A S S IĠĠ I E R I  

Artikolu 15.01 

Disposizzjonijiet ġenerali 

1. Id-disposizzjonijiet li ġejjin m'għandhomx japplikaw: 

(a) Artikolu 3.02, sezzjoni 1(b); 

(b) Artikoli 4.01 sa 4.03; 

(ċ) Artikolu 8.08, sezzjoni 2, it-tieni sentenza, u sezzjoni 7; 

(d) Artikolu 9.14, sezzjoni 3, it-tieni sentenza, għall-vultaġġi mkejla ta’ aktar minn 50V. 

2. Il-partijiet ta' tagħmir li ġejjin huma projbiti fuq bastimenti tal-passiġġieri: 

(a) il-lampi li jaħdmu bil-gass likwifikat jew karburant likwifikat skond l-Artikolu 12.07, 
sezzjoni 3; 

(b) il-fran tal-berner taż-żejt li jevapora skond l-Artikolu 13.04; 

(ċ) tagħmir tat-tisħin tal-karburant solidu skond l-Artikolu 13.07; 

(d) l-apparati mgħammra b’berners tal-ftila skond l-Artikolu 13.02, sezzjonijiet 2 u 3, u 

(e) l-apparati tal-gass likwifikat skond il-Kapitolu 14. 

3. Bastimenti mingħajr l-enerġija tagħhom stess ma jistgħux ikunu jingħataw liċenzja għat-
trasport tal-passiġġieri. 

4. Fuq il-bastimenti tal-passiġġieri, għandhom ikunu provduti żoni għall-użu mill-persuni 
b'mobbilità nieqsa, skond id-disposizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu. Jekk l-applikazzjoni tad-
disposizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu li jieħdu kont tal-bżonnijiet speċifiċi tas-sigurtà tan-nies 
b'mobbilità nieqsa tirriżulta diffiċli fil-prattika jew tinvolvi spejjez mhux raġonevoli, il-
kummissjoni ta’ l-ispezzjoni tista’ tippermetti derogi minn dawn id-disposizzjonijiet fuq il-bażi 
tar-rakkomandazzjonijiet skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19. Dawn id-derogi 
għandhom jissemmew fiċ-ċertifikat tal-Komunità. 



 
13274/05  TS/gc 150 
ANNESS II DG C III  MT 

Artikolu 15.02 

Il-bwieq tal-bastimenti 

1. Matul l-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2.09, il-ħxuna tal-pjanċi ta’ barra tal-bastimenti 
tal-passiġiera ta’ l-azzar għandhom jiġu stabbiliti kif ġej: 

(a) Il-ħxuna minima tmin tal-qiegħ, il-pjanċi li jiksu s-sentina u l-ġenb fil-buq ta' barra tal-
bastimenti tal-passiġġiera hija stabbilita skond l-akbar valur tal-formoli li ġejjin: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm]. 

 F’dawn il-formoli: 

 f = 1 + 0,0013 . (a - 500); 

 a = spazjar tal-qafas lonġitudinali jew trasvers [mm], u fejn l-ispazjar tal-qafas huwa 
  anqas b) 

(b) Jista’ jkun anqas mill-valur minimu stabbilit skond (a) hawn fuq għall-ħxuna tal-pjanċa fil-
każijiet fejn il-valur permess ġie stabbilit u ċertifikat fuq il-bażi ta’ prova matematika għas-
saħħa suffiċjenti (lonġitudinali, trasversa u lokali) tal-buq tal-bastiment. 

(ċ) Fl-ebda punt ta’ barra il-ħxuna kalkolata tal-pjanċi skond (a) jew (b) hawn fuq ma tkun 
anqas minn 3 mm. 

(d) It-tiġdid tal-pjanċi għandu jsir meta l-ħxuna tal-pjanċa tal-qiegħ, is-sentina jew tal-ġenb ma 
tibqax daqs il-valur minimu stabbilit skond (a) jew (b), flimkien ma’ (ċ) hawn fuq. 

2. In-numru u l-posizzjoni tal-paratiji għandhom jingħażlu b'tali mod illi, f'każ ta' għargħar, il-
bastiment jibqa' jżomm fil-wiċċ skond l-Artikolu 15.03, sezzjonijiet 7 sa 13. Kull porzjon ta’ l-
istruttura interna li jaffettwa l-effiċjenza tas-sottodiviżjoni ta’ dawn il-bastimenti għandu jkun 
issiġġillat għall-ilma, u għandu jkun iddisinjat b'tali mod li jżomm l-integrità tas-sottodiviżjoni. 
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3. Id-distanza bejn il-paratija tal-ħbit u l-perpendikular ta’ quddiem għandha tkun ta’ l-inqas 0,04 
LWL u mhux aktar minn 0,04 LWL + 2 m. 

4. Paratija trasversali tista’ tkun mgħammra b'daħla tal-paratija, jekk il-partijiet kollha ta’ din id-
daħla jkunu jinsabu f’żona bla perikolu. 

5. Il-paratiji, li jittieħed kont tagħhom fil-kalkolu ta’ l-istabbiltà danneġġata skond l-Artikolu 
15.03, sezzjonijiet 7 sa 13, għandhom ikunu ssiġġillati għall-ilma u jkunu installati fuq il-gverta 
tal-paratija. Fejn ma jkunx hemm gverta tal-paratija, dawn il-paratiji għandhom iwasslu sa 
għoli ta' l-inqas 20 cm ‘l fuq mil-linja tal-marġni. 

6. In-numru ta’ fetħiet f’dawn il-paratiji għandu jinżamm l-aktar baxx kif hu konsistenti mat-tip 
ta’ kostruzzjoni u t-tħaddim normali tal-bastiment. Il-fetħiet u l-penetrazzjonijiet m'għandux 
ikollhom effett ta’ ħsara fuq il-funzjoni li tissiġilla l-paratiji għall-ilma. 

7. Il-paratiji tal-ħbit ma għandu jkollhom l-ebda fetħa u l-ebda bibien. 

8. Il-paratiji skond is-sezzjoni 5 li jisseparaw il-kmamar tal-magni miż-żoni tal-passiġġiera jew ta’ 
l-ekwipaġġ u l-alloġġ ta’ l-ekwipaġġ fuq il-bastiment ma għandhux ikollhom bibien. 

9. Il-bibien li jaħdmu b’mod manwali mingħajr kontroll minn distanza fil-paratiji msemmija 
f’sezzjoni 5, huma permessi biss f’żoni mhux aċċessibbli għall-passiġġieri. Dawn għandhom: 

(a) jibqgħu magħluqa fil-ħinijiet kollha u jinfetħu biss b’mod temporanju sabiex jippermettu 
aċċess; 

(b) ikunu mgħammra bi strumenti adattati sabiex jgħinhom jingħalqu malajr u mingħajr 
periklu; 

(ċ) juru n-notifika li ġejja fuq iż-żewġ naħat tal-bibien: 

 "Agħlaq il-bieb immedjatament wara li tgħaddi". 

10. Il-bibien fil-paratiji msemmija f’sezzjoni 5, li huma miftuħa għall-perijodi twal għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Huma għandhom ikunu jistgħu jingħalqu miż-żewġ naħat tal-paratija u minn punt 
aċċessibbli faċilment fuq il-gverta tal-paratija. 

(b) Wara li jingħalaq bil-kontroll minn distanza, il-bieb għandu jkun tali illi jista’ jinfetaħ mill-
ġdid fuq il-post u jingħalaq mingħajr periklu. L-għeluq ma għandhux ikun imfixkel bi 
twapet, ilqugħ ta' protezzjoni għas-saqajn jew ostakoli oħra. 
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(ċ) Il-ħin li jittieħed għall-proċess ta’ l-egħluq bil-kontroll minn distanza għandu jkun ta’ l-
inqas 30 sekonda iżda mhux aktar minn 60 sekonda. 

(d) Matul il-proċedura ta’ l-għeluq allarm akustiku awtomatiku għandu jinstema' fejn il-bieb. 

(e) Il-mutur u l-allarm tal-bieb ukoll għandhom ikunu jistgħu jaħdmu indipendentament mill-
provvistà ta’ l-enerġija abbord. Għandu jkun hemm apparat fil-post tal-kontroll minn 
distanza li juri jekk il-bieb hux miftuħ jew magħluq. 

11. Il-bibien fil-paratiji msemmija f’sezzjoni 5, u l-apparati li permezz tagħhom jiffunzjonaw, 
għandhom ikunu jinsabu f’żona mingħajr periklu. 

12. Għandu jkun hemm sistema ta’ l-allarm fil-kamra tat-tmunier li turi liema mill-bibien fil-
paratiji msemmija f’sezzjoni 5 huma miftuħa. 

13. Pajpijiet bit-trufijiet miftuħa u ventijiet ta' l-arja għandhom ikunu kkumpensati b’tali mod illi, 
fil-każ ta' kwalunkwe għargħar, l-ebda spazji jew tankijiet oħra ma jistgħu jegħrqu minħabba 
fihom.  

(a) Jekk diversi kompartamenti huma konnessi biċ-ċar b’pajpijiet u ventijiet ta' l-arja, dawn il-
pajpijiet u ventijiet għandhom, f’post adegwat, jitwasslu ‘l fuq mil-linja ta’ l-ilma li 
tikkorrispondi għall-agħar għargħar possibbli. 

(b) Mhux meħtieġ li l-pajpijiet jissodisfaw ir-rekwiżiti taħt (a), jekk il-pajpijiet ikunu 
mgħammra b'tagħmir ta' għeluq minn fejn jgħaddu mill-paratija u li jistgħu jkunu 
kkontrollati minn distanza minn punt fuq il-gverta tal-paratija. 

(ċ) Fejn sistema tal-pajpijiet ma jkollhiex fetħa fil-kompartiment, il-pajpijiet għandhom 
jitqiesu intatti f'każ illi dan il-kompartiment ikun bil-ħsara, jekk ikunu jinsabu fiż-żona 
mingħajr periklu u jkunu jinsabu 'il fuq b'aktar minn 0.50 m mill-qiegħ tal-bastiment. 

14. Il-kontrolli minn distanza tal-bibien tal-paratija skond is-sezzjoni 10 u tagħmir ta' tifi skond is-
sezzjoni 13(b) ’l fuq mill-gverta tal-paratija għandhom ikunu mmarkati hekk b’mod ċar. 

15. Fejn jitwaħħal qiegħ doppju, l-ogħli tiegħut għandu jkun ta' l-inqas 0.60 m, u meta jitgħammru 
spazji laterali doppji, il-wisa’ tagħhom għandha tkun ta' l-inqas 0.60 m. 

16. It-twieqi jistgħu jkunu taħt il-linja tal-marġni jekk ikunu ssiġillati għall-ilma, ma jkunux jistgħu 
jinfetħu, ikunu robusti biżżejjed u jikkonformaw ma' l-Artikolu 15.06, sezzjoni 14. 
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Artikolu 15.03 

L-Istabbiltà 

1. L-applikant għandu jipprova, permezz ta’ kalkolazzjoni bbażata fuq ir-riżultati mill-
applikazzjoni ta’ standard, li l-istabbiltà intatta tal-bastiment hija adegwata. Il-kalkolazzjonijiet 
kollha għandhom jitwettqu ħielsa minn timjil u kalar. 

2. L-istabbiltà intatta għandha tkun ippruvata għall-kondizzjonijiet tat-tagħbija standard li ġejjin: 

(a) fil-bidu tal-vjaġġ: 

 100% passiġġiera, 98% karburant u ilma ħelu, 10% drenaġġ; 

(b) matul il-vjaġġ: 

 100% passiġġiera, 50% karburant u ilma ħelu, 50% drenaġġ; 

(ċ) fi tmiem il-vjaġġ: 

 100% passiġġiera, 10% karburant u ilma ħelu, 98% drenaġġ; 

(d) bastiment mhux mgħobbi: 

 l-ebda passiġġier, 10% karburant u ilma ħelu, l-ebda drenaġġ. 

 Għall-kondizzjonijiet tat-tagħbija standard kollha, it-tankijiet tas-saborra għandhom jitqiesu 
jew bħala vojta jew mimlija skond il-kondizzjonijiet tat-tħaddim normali. 

 Bħala kondizzjoni minn qabel għat-tibdil tas-saborra matul it-tbaħħir, ir-rekwiżit ta’ 
sezzjoni 3(d) għandha tkun ippruvata għall-kondizzjoni tat-tagħbija li ġejja: 

 100% passiġġiera, 50% karburant u ilma ħelu, 50% drenaġġ, il-likwidu l-ieħor kollu (inkluża s-
saborra) tankijiet jitqiesu mimlija sa 50%. 

 Jekk din il-kondizzjoni ma tistax tkun sodisfatta, dan għandu jissemma' taħt il-punt 52 taċ-
ċertifikat tal-Komunità illi, waqt it-tbaħħir, it-tankijiet tas-saborra jistgħu jkun biss vojti jew 
mimlija u illi, waqt it-tbaħħir, il-kondizzjonijiet tas-saborra m'għandhomx jitbiddlu. 
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3. Il-prova ta’ stabbiltà intatta adegwata permezz ta’ kalkolazzjoni għandha tingħata bl-użu tat-
tifsiriet li ġejjin għall-istabbiltà intatta u għall-kondizzjonijiet tat-tagħbija standard imsemmija 
f’sezzjoni 2(a) sa (d): 

(a) ir-righting lever massimu hmax għandu jidher b'angolu tat-tinġib ta' φmax ≥ 15° u m'għandux 
ikun anqas minn 0.20 m. Madankollu, fil-każ φf < φmax ir-righting lever fl-angolu tad-
downflooding at φf m'għandux ikun anqas minn 0.20m; 

(b) l-angolu tad-downflooding φf ma għandux ikun anqas minn 15°; 

(ċ) iż-żona A taħt il-kurva tar-righting lever għandha, skond il-posizzjoni ta’ φf and φmax, 
tilħaq mill-inqas wieħed mill-valuri li ġejjin: 

 

Każ   A 

1 φmax = 15°  0.07 m.rad sa angolu φ = 15° 

2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0.055+0.001 · (30- φmax) m.rad sa angolu φmax

3 15° < φf < 30° φmax > φf 0.055+0.001 · (30- φf) m.rad sa angolu φf 

4 φmax ≥ 30° u φf ≥ 30°  0.055 m.rad sa angolu φ = 30° 
 

 Fejn 

 hmax huwa l-lever massimu 

 φ l-angolu tat-tinġib 

 φf l-angolu tad-downflooding, li huwa l-angolu tat-tinġib, fejn il-ftuħ fil-buq,  fis-
sovrastruttura jew gverti li ma jistgħux jingħalqu sabiex ikunu ssiġillati għat-temp, jinżlu 
taħt l-ilma 

 φmax l-angolu tat-tinġib li fih jidher ir-righting lever massimu  

 A żona taħt il-kurva tar-righting levers  

(d) l-ogħli metaċentriku inizzjali, GMo, korrett bl-effett ta' l-uċuħ ħielsa f'tankijiet ta' likwidu, 
m'għandux ikun anqas minn 0.15m; 
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(e) f’kull wieħed miż-żewġ każijiet li ġejjin l-angolu tat-timjil ma għandux jaqbeż it-12-il°; 

(aa)  f’applikazzjoni tal-mument tat-timjil minħabba l-passiġġieri u r-riħ skond is-
sezzjonijiet 4 u 5; 

(bb)  b’applikazzjoni tal-mument ta’ timjil minħabba l-passiġġieri u minħabba tidwri 
skond is-sezzjonijiet 4 u 6. 

(f) għall-mument tat-tinġib li jirriżulta mill-mumenti minħabba l-passiġieri, ir-riħ u t-tidwir 
skond sezzjonijiet 4, 5 u 6, il-freeboard residwa ma għandux ikun anqas minn 200 mm; 

(g) għall-bastimenti bi twieqi jew fetħiet oħra fil-buq li jkunu jinsabu taħt il-gverti tal-paratija 
u mhux issiġillati għall-ilma, id-distanza ta' sigurtà residwa għandha tkun ta’ l-inqas 100 
mm ma’ l-applikazzjoni tat-tliet mument ta' tinġib li tirriżulta mis-sotto-sezzjoni (f). 

4. Il-mument tat-tinġib minħabba l-akkumulazzjoni fuq naħa waħda tal-persuni għandu jkun 
ikkalkolat skond il-formola li ġejja: 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 

 fejn: 

P = il-massa totali ta’ persuni abbord f’[t], ikkalkolata billi jingħadd in-numru massimu ta' 
passiġġieri permess u n-numru massimu ta’ l-ekwipaġġ fuq il-bastiment u l-ekwipaġġ 
f'kondizzjonijiet ta’ ħidma normali, billi wieħed jassumi li l-massa medja għal kull persuna 
hi ta' 0,075 t 

y = distanza laterali taċ-ċentru ta’ gravita tal-massa totali tal-persuni P mil-linja taċ-ċentru f’ 
[m] 

g = aċċellerazzjoni tal-gravità (g = 9,81 m/s²) 

Pi = massa tal-persuni akkumulata fuq żona Ai f' [t] 

Pi = ni · 0,075 · Ai [t] 

fejn 

Ai = żona okkupata mill-persuni f’ [m²] 

ni = numru tal-persuni kull metru kwadru 

 ni = 4 għaż-żoni ħielsa tal-gverta u ż-żoni tal-gverta bl-għamara mobbli; għaż-żoni tal-
gverta għamara li wieħed ipoġġi fuqha fissa bħall-bankijiet, ni għandu jkun ikkalkolat 
billi wieħed jassumi żona ta’ 0.45 m fil-wisa’ u 0.75 m fil-fond tas-sedil għal kull 
persuna 

yi = distanza laterali miċ-ċentru ġeometriku taż-żona Ai mil-linja taċ-ċentru f’ [m] 
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 Il-kalkolu għandu jsir għall-akkumulazzjoni tal-persuni kemm għan-naħa tal-lemin kif ukoll 
tax-xellug. 

 Id-distribuzzjoni tal-persuni għandha tikkorrispondi għal dik l-anqas favorevoli min-naħa ta' l-
istabbiltà. Wieħed għandu dejjem jassumi li l-kabini ma jkunux okkupati għall-kalkolu tal-
mument tal-persuni. 

 Għall-kalkolu tal-każijiet tat-tagħbija, iċ-ċentru tal-gravità tal-persuna għandu jitqies bħala 1 m 
'il fuq mill-punt l-aktar baxx tal-gverta ta’ 0.5 LWL, filwaqt li tiġi injorata kwalunkwe kurvatura 
tal-gverta u wieħed jassumi massa ta’ 0.075 t kull persuna. 

 Kalkolu dettaljat taż-żoni tal-gverta li huma okkupati minn persuni jista' ma jsirx jekk jintużaw 
il-valuri li ġejjin: 

P = 1.1 · Fmax · 0.075 għall-bastimenti tal-vjaġġi ta' ġurnata 

 1.5 · Fmax · 0.075 għall-bastimenti bil-kabini 

 fejn 

 Fmax = numru massimu ta' passiġġieri permessi abbord 

y = B/2 f' [m] 

5. Il-mument li jirriżulta mill-pressjoni tar-riħ (Mw) għandu jkun ikkalkolat kif ġej: 

 Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 

 fejn 

 pw = il-pressjoni speċifika tar-riħ ta’ 0,25 kN/m²; 

 Aw = il-pjan laterali 'l fuq mill-pjan tal-fundar skond il- kondizzjoni meqjusa ta' tagħbija 
f'm²; 

 lw = distanza miċ-ċentru tal-gravità tal-pjan laterali AW mill-pjan tal-fundar   skond il-
kondizzjoni meqjusa ta' tagħbija f'm. 
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6. Il-mument minħabba l-forza ċentrifugali (Mdr), ikkawżat mid-dawran tal-bastiment, għandu 
jkun ikkalkolat kif ġej: 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 

 fejn 

 cdr = koeffiċjent ta’ 0.45; 

 CB = koeffiċjent ta' finezza (jekk mhux magħruf, jittieħed bħala 1.0); 

 v =  veloċità massima tal-bastiment f’m/s; 

 KG = distanza bejn iċ-ċentru tal-gravità u l-linja tal-karina f’m. 

 Għall-bastimenti tal-passiġieri b’sistemi ta’ propulsjoni skond l-Artikolu 6.06, Mdr għandu 
jittieħed minn testijiet tal-bastiment innifsu jew testijiet tal-mudell jew inkella minn kalkoli 
korrispondenti. 

7. L-applikant għandu jipprova, permezz ta’ kalkolu bbażat fuq il-metodu tan-nuqqas ta' kapaċità 
ta' żamma f'wiċċ l-ilma, illi l-istabbilità danneġġata tal-bastiment hija adegwata f’każ ta’ 
għargħar. Il-kalkoli kollha għandhom jitwettqu ħielsa minn timjil u kalar. 

8. Il-kapaċità ta' żamma f'wiċċ l-ilma tal-bastiment f’każ ta’ għargħar għandha tkun ippruvata 
għall-kondizzjonijiet tat-tagħbija standard speċifikati f’sezzjoni 2. Għaldaqstant, il-prova 
matematika ta’ l-istabbiltà suffiċjenti għandha tiġi stabbilita fi tliet stadji intermedjarji ta’ 
għargħar (25%, 50% u 75% ta' tiġmiegħ ta' l-għargħar) u għall-istadju finali ta' l-għargħar. 

9. Il-bastimenti tal-passiġġiera għandhom jikkonformaw ma’ l-istatus tal-kompartiment 1 u ma’ l-
istatus ta’ kompartiment 2. 
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 Għandu jittieħed kont tas-suposizzjonijiet li ġejjin dwar kemm issir ħsara f’każ ta’ għargħar: 
 

 Status ta’ 
kompartiment 1 

Status ta’ 
kompartiment 2 

Dimensjoni tal-ħsara tal-
ġenb  

lonġitudinali l [m] 1.20 + 0.07 · LWL 

trasversali b [m] B/5 0.59 

vertikali h [m] Mill-qiegħ tal-bastiment sa fuq mingħajr 
delimitazzjoni 

Daqs tal-ħsara tal-qiegħ  

lonġitudinali l [m] 1.20 + 0,07 · LWL 

trasversali b [m] B/5 

vertikali h [m] 
0.59; pajpijiet installati skond l-Artikolu 15.02, 

sezzjoni 13(ċ) għandhom jitqiesu bħala 
intatti  

 

(a) Għall-istatus tal-kompartiment 1 wieħed jista' jassumi li l-paratiji huma intatti jekk id-
distanza bejn iż-żewġ paratiji fejn xulxin hija akbar mit-tul tal-ħsara. Paratiji lonġitudinali 
f’distanza ta’ anqas minn B/3 mill-pjanċa ta' barra mkejjla perpendikolari mil-linja taċ-
ċentru mill-pjanċi tal-qoxra f’fundar massimu m'għandux jittieħed kont tagħhom għall-
iskopijiet tal-kalkolu. 

(b) Għall-istatus ta’ kompartiment 2 kull paratija fil-punt ta’ ħsara jitqiesu bil-ħsara. Dan 
ifisser li l-posizzjoni tal-paratiji għandha tingħażel b’tali mod li tiżgura li l-bastiment tal-
passiġġieri jżomm f'wiċċ l-ilma wara l-għargħar ta’ żewġ kompartimenti jew aktar fid-
direzzjoni lonġitudinali. 
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(ċ) L-aktar punt baxx ta' kull fetħa ssiġillata għall-ilma (e.ż. bibien, twieqi, bokkaporti ta’ l-
aċċess) għandhom ikunu ta’ l-inqas 0.10 m ‘il fuq mil-linja ta’ l-ilma danneġġata. Il-gverta 
tal-paratija ma għandhiex tkun mgħarrqa fl-istadju finali ta’ l-għargħar. 

(d) Għandu jkun hemm is-supposizzjoni li l-permeabilità hija 95%. Jekk jiġi ppruvat b’kalkolu 
li l-permeabilità medja ta’ kwalunkwe kompartiment hija anqas minn 95%, jista’ jintuża l-
valur kalkolat minflok. 

 

Il-valuri li għandhom ikunu adottati ma għandhomx ikunu anqas minn: 

 Is-Swali 95% 

 Il-kmamar tal-magni u tal-bojlers 85% 

 Il-kmamar tal-bagalji u tal-ħażna 75% 

 Qigħan doppji, tankijiet tal-karburant, tankijiet tas-saborra, eċċ. skond jekk, skond l-iskop 
maħsub tagħhom, għandu jkun hemm is-supposizzjoni li huma mimlija jew vojta għal 
bastiment li jgħum f'wiċċ l-ilma bil-pjan tal-fundar massimu0 jew 95% 

 Il-kalkolu ta’ l-effett tal-wiċċ vojt fl-istadji intermedjarji ta’ l-għargħar għandu jkun 
ibbażat il-wiċċ kollu tal-kompartimenti bil-ħsara. 

(e) Jekk ħsara ta’ dimensjoni iżgħar minn dik speċifikata hawn fuq tipproduċi aktar effetti ta’ 
ħsara fir-rigward ta' tinġib jew telf ta’ għoli metaċentriku, għandu jittieħed kont ta’ din il-
ħsara għall-iskopijiet tal-kalkolazzjoni. 

10. Għall-istadji intermedjarji kollha ta’ l-għargħar imsemmija f’sezzjoni 8, għandhom jiġu 
sodisfatti l-kriterji li ġejjin: 

(a) l-angolu tat-tinġib ϕ fil-posizzjoni ta’ l-ekwilibriju ta’ dan l-istadju intermedjarju ma 
għandux jeċċedi 15°; 

(b) lil hinn mit-tinġib fil-posizzjoni ta’ l-ekwilibriju ta’ dan l-istadju intermedjarju, il-parti 
pożittiva tal-kurva tar-righting lever għandha turi valur tar-righting lever ta’ GZ ≥ 0.02 m 
qabel ma l-ewwel fetħa mhix protetta tegħreq jew jintlaħaq l-angolu tat-tinġib φ ta’ 25°; 

(ċ) fetħiet li mhumiex issiġillati għall-ilma ma għandhomx ikunu mgħarrqa fl-ilma qabel ma 
jintlaħaq it-tinġib fil-posizzjoni ta’ l-ekwilibriju ta’ l-istadju intermedjarju in kwistjoni. 
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11. Matul l-aħħar stadju ta’ l-għargħar, il-kriterji li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti filwaqt li 
jittieħed kont tal-mument ta' tinġib minħabba persuni skond is-sezzjoni 4: 

(a) l-angolu tat-tinġib ϕE ma għandux jeċċedi 10°; 

(b) lil hinn mill-posizzjoni ta’ l-ekwilibriju l-parti pożittiva tal-kurva tar-righting lever 
għandha turi l-valur tar-righting lever ta’ GZR ≥ 0,05 m f’żona ta’ A ≥ 0,0065 mrad. Il-
valuri minimi għall-istabbiltà għandhom jintaħqu sakemm l-ewwel fetħa mhix issiġillata 
għall-ilma tegħreq jew fi kwalunkwe każ qabel ma jintlaħaq l-angolu ta' tinġib ϕm ≤ 25°; 
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(ċ) fetħiet mhux issiġillati għall-ilma ma għandomx ikunu mgħarrqa qabel ma tkun intlaħqet 
il-posizzjoni ta’ l-ekwilibriju; jekk dawn il-fetħiet huma mgħarrqa qabel dan il-punt, il-
kmamar li joffru aċċess jitqiesu li huma mgħarrqa għall-iskopijiet tal-kalkolu ta’ l-
istabbilità danneġġata. 
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12. Għaldaqstant, it-tagħmir ta' għeluq li għandu jkunu jista' jiġi ssiġillat għall-ilma għandu jkun 
immarkat. 

13. Jekk ikun hemm fetħiet tal-cross-flood sabiex jitnaqqas l-għargħar asimmetriku, dawn 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) għall-kalkolu tal-cross-flooding, għandha tkun applikata Riżoluzzjoni IMO A.266 (VIII); 

(b) għandhom ikunu tali li jaġixxu weħidhom; 

(ċ) ma għandhomx ikunu mgħammra b'tagħmir ta' għeluq; 

(d) il-ħin totali permess għall-kumpens ma għandux jeċċedi l-ħmistax–il minuta. 

Artikolu 15.04 

Id-distanza tas-sigurtà u l-freeboard 

1. Id-distanza tas-sigurtà għandu jkun ta’ l-inqas ekwivalenti għas-somma ta’: 

(a) l-immersjoni laterali addizzjonali, li, imkejjla fuq il-pjanċa ta’ barra, issir permezz ta’ l-
angolu ta’ tinġib permissibbli skond l-Artikolu 15.03, sezzjoni 3(e), u 

(b) id-distanza ta’ sigurtà residwa li jifdal skond l-Artikolu 15.03, sezzjoni 3(g). 

 Għall-bastimenti mingħajr il-paratija tal-gverta, id-distanza tas-sigurtà għandha tkun ta' l-inqas 
500 mm. 

2. Il- ‘freeboard’ għandu jkun ta’ l-inqas ekwivalenti għas-somma ta’: 

(a) l-immersjoni laterali żejda, li, imkejjla fuq il-pjanċa ta’ barra, issir permezz ta’ l-angolu ta’ 
tinġib skond l-Artikolu 15.03, sezzjoni 3(e), u 

(b) il-freeboard residwu skond l-Artikolu 15.03, sezzjoni 3(f). 

 Madankollu, il-freeboard għandu jkun ta’ l-inqas 300 mm. 

3. Il-pjan tal-fundar massimu għandu jkun stabbilita sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-distanza 
ta’ sigurtà skond is-sezzjoni 1, u l-freeboard skond is-sezzjoni 2 u l-Artikoli 15.02 u 15.03. 

4. Għar-raġunijiet ta’ sigurtà, il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista’ tistipula distanza tas-sigurtà 
akbar jew freeboard akbar. 
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Artikolu 15.05 

In-numru massimu permess ta' passiġġieri 

1. Il-kummissjoni ta' ispezzjoni għandha tistipula numru massimu permess ta' passiġġieri u 
għandha tniżżel dan in-numru fuq iċ-ċertifikat tal-Komunità. 

2. In-numru massimu permess tal-passiġġieri ma għandux jeċċedi kwalunkwe wieħed mill-valuri 
li ġejjin: 

(a) in-numru tal-passiġġieri li għalihom l-eżistenza ta’ żona ta’ evakwazzjoni skond l-Artikolu 
15.06, sezzjoni 8, ġiet approvata; 

(b) in-numru tal-passiġġieri li tagħhom ittieħed kont għall-kalkolu ta’ l-istabbiltà skond l-
Artikolu 15.03; 

(ċ) in-numru ta’ rmiġġi disponibbli għall-passiġġieri fuq il-bastimenti bil-kabina użati għall-
vjaġġi inkluż waqfiet bil-lejl. 

3. Għall-bastimenti bil-kabina li jintużaw ukoll bħala bastimenti għall-vjaġġi ta' ġurnata, in-numru 
tal-passiġġieri għandu jkun kalkolat kemm għall-użu bħala bastiment tal-vjaġġi ta' ġurnata u 
bħala bastiment bil-kabina u mniżżel fuq iċ-ċertifikat tal-Komunità. 

4. In-numru massimu permess tal-passiġġieri għandu jidher fuq notifiki li jistgħu jinqraw 
faċilment u li jidhru sew abbord il-bastiment. 

Artikolu 15.06 

Il-kmamar u ż-żoni tal-passiġġieri 

1. Il-kmamar tal-passiġġieri għandhom: 

 

(a) fuq il-gverti kollha, fuq il-livell tal-poppa tal-gverti kollha tal-paratija ta’ kolliżjoni u, 
sakemm ikunu taħt il-gverta tal-paratija, quddiem l-livell tal-paratija lejn il-poppa, u 

(b) ikunu separati mill-magna u l-kmamar tal-bojlers b’mod li jkunu ssiġillati; 

(ċ) ikunu irranġati b’tali mod, illi l-linji ta' vista skond l-Artikolu 7.02 ma jgħaddux 
minnhom. 
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2. L-armadji u l-kmamar imsemmija fl-Artikolu 11.13 u maħsuba għall-ħażna ta’ likwidi li jieħdu 
n-nar għandhom ikunu barra ż-żona tal-passiġġieri. 

3. In-numru u l-wisa’ tal-postijiet tal-ħruġ tal-kmamar tal-passiġieri għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Il-kmamar jew il-gruppi tal-kmamar disinjati jew irranġati għal 30 passiġġier jew aktar jew 
li jinkludu irmiġġi għal 12-il passiġier jew aktar għandhom ikollhom ta’ l-inqas żewġ 
postijiet tal-ħruġ. Fuq il-vjaġġi ta’ ġurnata waħda minn dawn il-postijiet tal-ħruġ tista' tiġi 
sostitwita minn żewġ postijiet tal-ħruġ ta’ l-emerġenza. 

(b) Jekk il-kmamar ikunu jinsabu taħt il-gverta tal-paratija, wieħed mill-postijiet tal-ħruġ jista’ 
jkun bieb tal-paratija ssiġillat għall-ilma, skond l-Artikolu 15.02, sezzjoni 10, li jwassal 
għall-kompartament viċin li minnu l-gverta ta’ fuq tista’ tintlaħaq direttament. Il-post tal-
ħruġ l-ieħor għandu jwassal direttament jew, jekk ikun permess skond (a), bħala post tal-
ħruġ ta’ l-emerġenza għall-arja aperta, jew għall-gverta tal-paratija. Dan ir-rekwiżit ma 
japplikax għall-kabini individwali. 

(ċ) Il-postijiet tal-ħruġ skond (a) u (b) għandhom ikunu rranġati b'mod adegwat u għandu 
jkollhom wisa’ liberu ta’ mill-inqas 0.80 m u anke għoli liberu ta' mill-anqas 2.00 m. 
Għall-bibien għall-kabini tal-passiġġieri u kmamar żgħar oħra, il-wisa’ liberu jista’ 
jitnaqqas għal 0.70 m. 

(d) Fil-każ ta’ kmamar jew gruppi ta’ kmamar maħsuba għal aktar minn 80 passiġġier, is-
somma tal-wisa’ tal-postijiet tal-ħruġ kollha maħsuba għall-passiġġieri u li għandhom 
jintużaw minnhom f’emerġenza għandha tkun ta’ l-inqas 0.01 m kull passiġġier. 

(e) Jekk il-wisa’ totali tal-post tal-ħruġ huwa stabbilit bin-numru tal-passiġġieri, il-wisa’ ta’ 
kull post tal-ħruġ għandu jkun ta’ mill-inqas 0.005 m għal kull passiġġier. 

(f) L-iqsar naħa ta’ post tal-ħruġ ta’ l-emerġenza għandha tkun ta’ l-inqas ta’ 0.60 m twil jew 
dijametru minimu ta’ 0.70 m. Dawn għandhom jinfetħu fid-direzzjoni tal-ħarba u jkunu 
mmarkati fuq iż-żewġ naħat. 

(g) Postijiet tal-ħruġ tal-kmamar maħsuba għall-użu minn persuni b'mobbilità nieqsa għandu 
jkollhom wisa’ liberu ta’ mill-inqas 0.90 m. Il-postijiet tal-ħruġ normalment użati għall-
imbark u l-iżbark tal-persuni b'mobbilità nieqsa għandu jkollhom wisa’ ċara ta’ l-inqas ta’ 
1.50 m. 

4. Il-bibien tal-kmamar tal-passiġġieri għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Għajr għall-bibien li jwasslu għall-kuruturi ta' konnessjoni, dawn għandhom ikunu jistgħu 
jinfetħu ‘l barra jew ikunu mibnija bħala bibien li jiġru. 

(b) Il-bibien tal-kabina għandhom ikunu magħmula b'tali mod illi jistgħu jinfetħu ukoll minn 
barra fi kwalunkwe ħin. 
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(ċ) Il-bibien awtomatiċi għandhom jinfetħu faċilment f’każ ta’ qtugħ tad-dawl għal dan il-
mekkaniżmu. 

(d) Għall-bibien maħsuba għall-użu mill-persuni b'mobbilità nieqsa, għandu jkun hemm forma 
ta’ direzzjoni minn fejn il-bieb jinfetaħ, distanza minima ta’ 0.60 m bejn it-tarf ta’ ġewwa 
tal-qafas tal-bieb min-naħa li fiha jingħalaq u ħajt perpendikulari viċin. 

5. Il-kurituri li jgħaqqdu għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Għandu jkollhom wisa’ liberu ta’ mill-anqas 0.80 m jew, jekk dawn iwasslu għall-kmamar 
użati minn aktar minn 80 passiġġier, ta’ l-inqas 0.01 m kull passiġġier. 

(b) L-għoli liberu tagħhom għandu jkun mhux anqas minn 2.00 m. 

(ċ) Il-kuruturi ta' konnessjoni maħsuba biss għall-użu minn persuni b'mobbilità nieqsa għandu 
jkollhom wisa’ liberu ta’ 1.30 m. Il-kuruturi ta' konnessjoni wisa' aktar minn 1.50 m 
għandu jkollhom poġġamani fuq iż-żewġ naħat. 

(d) Fejn parti mill-bastiment jew kamra maħsuba għall-passiġġieri hija servuta minn kurutur 
ta' konnessjoni wieħed, il-wisa’ liberu ta' dan għandha tkun mill-inqas 1.00 m. 

(e) Il-kurituri ta' konnessjoni għandhom ikunu mingħajr turġien. 

(f) Għandhom iwasslu biss għall-gverti, kmamar jew taraġ miftuħa. 

(g) Passaġġi li jingħalqu fil-kurituri ta' konnessjoni ma għandhomx ikunu itwal minn żewġ 
metri. 

6. Minbarra d-disposizzjonijiet ta’ sezzjoni 5, ir-rotot ta' ħrib ukoll għandhom jikkonformaw mar-
rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Turġien, postijiet tal-ħruġ u postijiet tal-ħruġ ta’ l-emerġenza għandhom jiġu mqassma 
b'tali mod, li f’każ ta’ nar fi kwalunkwe żona, iż-żoni l-oħra jkunu jistgħu jiġu evakwati 
mingħajr periklu. 

(b) Ir-rotot tal-ħrib għandhom iwasslu għall-iqsar rotta għaż-żoni ta’ l-evakwazzjoni skond 
sezzjoni 8. 

(ċ) Ir-rotot tal-ħrib ma għandhomx iwasslu għall-kmamar tal-magni jew għall-kċejjen. 

(d) Ma għandux ikun hemm skaluni, slielem jew affarijiet oħra simili installati fi kwalunkwe 
punt matul ir-rotot tal-ħrib. 

(e) Il-bibien għar-rotot tal-ħrib għandhom ikunu mibnija b’tali mod illi ma jnaqqsux il-wisa’ 
minima tar-rotta tal-ħrib imsemmija f’sezzjoni 5(a) jew (d). 

(f) Ir-rotot tal-ħrib u l-postijiet tal-ħruġ ta’ l-emerġenza għandhom ikunu immarkati b’mod 
ċar. Is-sinjali għandhom ikunu mixgħula mis-sistema tad-dawl ta’ l-emerġenza. 



 
13274/05  TS/gc 165 
ANNESS II DG C III  MT 

7. Ir-rotot tal-ħrib u l-postijiet tal-ħruġ ta’ l-emerġenza għandhom ikollhom sistema tal-gwida tas-
sigurtà adattata. 

8. Għall-persuni kollha abbord, għandu jkun hemm żoni tal-ġemgħa disponibbli li jissodisfaw ir-
rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Iż-żona totali taż-żoni tal-ġemgħa f’m2 għandha tikkorrispondi għal ta’ l-inqas il-valur li 
jingħata permezz tal-formoli li ġejjin: 

 Bastimenti tal-vjaġġi ta' ġurnata: AS = 0,35 · Fmax [m²] 

 Bastimenti bil-kabina: AS = 0,45 · Fmax [m²] 

 F'dawn il-formoli tapplika d-definizzjoni li ġejja: 

 Fmax numru massimu permess ta' passiġġieri abbord 

(b) Kull ġemgħa individwali jew żona ta' l-evakwazzjoni għandha tkun akbar minn 10 m2. 

(ċ) Iż-żoni tal-ġemgħa għandhom ikunu ħielsa mill-għamara, kemm jekk tista' tiġi mċaqalqa 
jew fissa. 

(d) Jekk l-għamara li tista' tiġi mċaqalqa tkun tinsab f’kamra li fiha jkunu jinsabu żoni tal-
ġemgħa, hi għandha tkun imqiegħda b'mod adegwat sabiex ikun evitat li din tiżloq.. 

(e) It-tagħmir tas-salvataġġ għandu jkun aċċessibbli faċilment miż-żoni ta’ l-evakwazzjoni. 

(f) Għandu jkun possibbli li n-nies ikunu evakwati b’mod sikur minn dawn iż-żoni ta’ l-
evakwazzjoni, billi jintuża wieħed mill-ġnub tal-bastiment. 

(g) Iż-żoni tal-ġemgħa għandhom jinsabu 'l fuq mil-linja tal-marġni. 

(h) Iż-żoni tal-ġemgħa u ta’ l-evakwazzjoni għandhom jintwerew hekk fil-pjan tas-sigurtà 
abbord il-bastiment. 

(i) Jekk sedili u bankijiet fissi jkunu jinsabu f'kamra li fiha jkunu jinstabu żoni tal-ġemgħa, in-
numru korrispondenti ta' nies m'għandux jitqies meta tiġi kkalkolata ż-żona totali taż-żoni 
tal-ġemgħa skond (a). Jekk sedili u bankijiet fissi jkunu jinsabu f'kamra li fiha jkunu 
jinstabu żoni tal-ġemgħa, in-numru korrispondenti ta' nies m'għandux jitqies meta tiġi 
kkalkolata ż-żona totali taż-żoni tal-ġemgħa skond (a). 

(j) Id-disposizzjonijiet ta' (d) u (i) japplikaw ukoll għall-gverti miftuħa li jkunu jinkludi żoni 
tal-ġemgħa. 

(k) Jekk tagħmir tas-salvataġġ kollettiv li jikkonforma ma’ l-Artikolu 15.09, sezzjoni 5, hu 
disponibbli abbord, in-numru tal-persuni li għalihom dan it-tagħmir hu disponibbli jista' ma 
jitqiesx fil-kalkolu taż-żona tal-wiċċ totali taż-żoni tal-ġemgħa msemmija f’ (a). 
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(l) Madankollu, fil-każi kollha fejn tnaqqis skond (i) sa (k) jkun applikat, iż-żona tal-wiċċ 
totali skond (a) għandha tkun biżżejjed għal mill-anqas 50% tan-numru massimu permess 
ta' passiġġiera.  

9. It-taraġ u l-pjanijiet tat-taraġ tagħhom fiż-żoni tal-passiġġiera għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Għandhom ikunu mibnija skond l-istandard Ewropew EN 13056: 2000. 

(b) Għandu jkollhom wisa’ liberu ta’ mill-inqas 0.80 m jew, jekk għandhom kuruturi ta' 
konnessjoni jew żoni użati minn aktar minn 80 passiġġier, ta’ l-inqas 0.01 m għal kull 
passiġġier. 

(ċ) Għandu jkollhom wisa’ liberu ta’ mill-inqas 1.00 m jekk joffru l-uniku mezz ta’ aċċess 
għall-kamra ntiża għall-passiġġieri. 

(d) Fejn ma hemmx ta’ l-inqas taraġ wieħed fuq kull naħa tal-bastiment fl-istess kamra, dawn 
għandhom ikunu f’żona sikura. 

(e) Minbarra dan, it-taraġ maħsub għall-użu minn persuni b'mobbilità nieqsa għandu jissodisfa 
r-rekwiżiti li ġejjin: 

(aa) Il-gradjent tat-taraġ ma għandux jeċċedi 38°. 

(bb) It-taraġ għandu jkollu wisa’ liberu ta’ mill-inqas 0.90 m. 

(ċċ) Taraġ spirali mhux permess. 

(dd) It-taraġ ma għandux ikun f’direzzjoni trasversali mal-bastiment. 

(ee) Il-poġġamani tat-taraġ għandhom jestendu bejn wieħed u ieħor għal 0.30 m lil hinn 
mill-wiċċ u l-qiegħ tat-taraġ mingħajr ma jillimtaw rotot tat-traffiku. 

(ff) Il-poġġamani tat-taraġ, in-naħat ta’ quddiem ta’ mill-inqas l-ewwel u l-aħħar tarġa kif 
ukoll l-għati ta' l-art fit-truf tat-taraġ għandhom ikunu ta' kulur jgħajjat. 

 Il-liftijiet maħsuba għall-persuni b'mobbilità nieqsa, u t-tagħmir ta' l-irfiegħ, bħal-liftijiet tat-
taraġ jew il-pjattaformi ta’ l-irfiegħ, għandhom ikunu mibnija skond l-istandard rilevanti jew ir-
regolament ta’ l-Istat Membru. 



 
13274/05  TS/gc 167 
ANNESS II DG C III  MT 

10. Il-partijiet tal-gverta maħsuba għall-passiġġieri, u li mhumiex magħluqa, għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Għandhom ikunu mdawwra b’murata jew b'guard rail ta’ l-inqas 1.00 m għoli jew 
puġġaman skond l-istandard Ewropew EN 711: 1995, tat-tip ta’ kostruzzjoni PF, PG jew 
PZ. Il-murati u l-puġġamani tal-gverta maħsuba għall-użu minn persuni b'mobbilità nieqsa 
għandu jkollhom għoli ta’ mill-inqas 1.10 m. 

(b) Żbokki u tagħmir għall-imbark u l-iżbark kif ukoll l-iżbokki għat-tagħbija jew il-ħatt 
għandhom ikunu tali li jkunu jistgħu jingħalqu u jkollhom wisa’ liberu ta’ mill-inqas 1.00 
m. Żbokki, użati normalment għall-imbark u l-iżbark tal-persuni b'mobbilità nieqsa, 
għandu jkollhom wisa’ liberu ta’ mill-inqas 1.50 m. 

(ċ) Jekk il-fetħiet u t-tagħmir għall-imbark u l-iżbark ma jistgħux jiġu osservati mill-kamra tat-
tmunier, għandhom jiġu provduti għajnuniet ottiċi u elettroniċi. 

(d) Il-passiġġieri li qegħdin bilqiegħda ma għandhomx jinterrompu l-linji tal-vista skond l-
Artikolu 7.02. 

11. Il-partijiet tal-bastiment mhux maħsuba għall-passiġġieri, b’mod partikolari l-aċċess għall-
kamra tat-tmunier, sal-vinċijiet u sal-kmamar tal-magni, għandhom ikunu jistgħu jingħalqu 
kontra dħul mhux awtorizzat. Fi kwalunkwe aċċess bħal dan, għandu jintwera simbolu li 
jikkorrispondi għal Fig. 1 f’Appendiċi I f’posizzjoni prominenti. 

12. L-iskali għandhom ikunu mibnija skond l-istandard Ewropew EN 14206: 2003. B’deroga mill-
Artikolu 10.02, sezzjoni 2(d), it-tul tagħhom jista’ jkun anqas minn 4 m. 

13. Iż-żoni tat-traffiku maħsuba għall-użu minn persuni b'mobbilità nieqsa għandu jkollhom wisa’ 
liberu ta’ 1.30 m u jkunu mingħajr taraġ tal-bibien u soll ta' għoli aktar minn 0.025 m. Il-ħitan 
fiż-żoni tat-traffiku, maħsuba għall-użu minn persuni b'mobbilità nieqsa għandhom ikunu 
mgħammra b’poġġamani ta’ għoli ta’ 0.90 m ‘l fuq mill-art. 

14. Il-bibien tal-ħġieġ u l-ħitan fiż-żoni tat-traffiku u ukoll il-panewijiet tat-twieqi għandhom ikunu 
magħmula minn ħġieġ infurzat minn qabel jew ħġieġ laminat. Jistgħu jkunu magħmula ukoll 
minn materjal sintetiku, sakemm dan ikun awtorizzat għall-użu f'kuntest tal-protezzjoni kontra 
n-nar. 

 Bibien trasparenti u ħitan trasparenti li jestendu sa l-art fiż-żoni tat-traffiku għandhom ikunu 
mmarkati b’mod prominenti. 
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15. Is-sovrastrutturi jew is-soqfa tagħhom li jikkonsistu kompletament f’panewijiet panoramiċi 
għandhom ikunu magħmula biss minn materjali li, f’każ ta’ inċident, kemm jista' jkun ir-riskji 
ta’ korriment tal-persuni abbord. 

16. Is-sistemi ta' l-ilma tax-xorb għandhom, ta' l-inqas, jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 12.05. 

17. Għandu jkun hemm tojlits disponibbli għall-passiġġiera. Ta’ l-inqas tojlit wieħed għandu jkun 
apposta għall-użu mill-persuni b'mobbilità nieqsa skond standard jew regolament rilevanti ta’ l-
Istat Membru u għandu jkun aċċessibbli miż-żoni kollha maħsuba għall-użu mill-persuni 
b'mobbilità nieqsa. 

18. Il-kabini mingħajr tieqa tal-ftuħ għandhom ikunu konnessi ma' sistema tal-ventilazzjoni. 

19. B’analoġija, il-kmamar li fihom il-membri ta’ l-ekwipaġġ jew l-ekwipaġġ abbord il-bastiment 
huma alloġġatti għandhom jikkonformaw mad-disposizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu. 

Artikolu 15.07 

Is-sistema tal-propulsjoni 

Minbarra s-sistema tal-propulsjoni prinċipali, il-bastimenti għandhom ikunu mgħammra bit-tieni 
sistema tal-propulsjoni indipendenti sabiex jiġi żgurat li, fil-każ ta’ ħsara li taffettwa s-sistema tal-
propulsjoni prinċipali, il-bastiment jista' jibqa' jbaħħar bl-enerġija tiegħu stess. 

It-tieni sistema tal-propulsjoni indipendenti għandha titpoġġa f'kamra tal-magni separata. Jekk iż-
żewġ kmamar tal-magni ikollhom ħitan komuni, dawn għandhom ikunu mibnija skond l-Artikolu 
15.11, sezzjoni 2. 

Artikolu 15.08 

It-tagħmir tas-sigurtà 

1. Il-bastiment tal-passiġġiera għandu jkollhom facilitajiet tal-komunikazzjoni interni skond l-
Artikolu 7.08. Dawn il-faċilitajiet għandhom ikunu disponibbli ukoll fil-kmamar tat-tħaddim u 
– fejn ma jkunx hemm komunikazzjoni diretta mill-kamra tat-tmunier – fiż-żoni ta’ l-aċċess u 
ta’ l-evakwazzjoni għall-passiġġieri msemmija fl-Artikolu 15.06, sezzjoni 8. 
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2. Iż-żoni tal-passiġġiera kollha għandhom ikunu jistgħu jintlaħqu permezz ta’ sistema ta’ 
lawdspiker. Is-sistema għandha tkun iddisinnjata b’tali mod illi tiżgura li t-tagħrif li jintbagħat 
ikun differenti mill-ħoss fl-isfond. Il-lawdspikers huma fakultattivi fejn il-komunikazzjoni 
diretta bejn il-kamra tat-tmunier u ż-żona tal-passiġġieri hija possibbli. 

3. Il-bastiment għandu jkun mgħammar b’sistema ta’ allarm. Is-sistema għandha tinkludi: 

(a) Sistema ta’ l-allarm li tgħin lill-passiġġieri, il-membri ta’ l-ekwipaġġ u l-persunal tal-
bastiment li jallarmaw lill-kaptan u l-ekwipaġġ tal-bastiment. 

 Dan l-allarm għandu jingħata biss fiż-żoni assenjati għall-kmand tal-bastiment u għall-
ekwipaġġ; għandu jkun possibbli biss għall-kmand tal-bastiment li jwaqqaf l-allarm. L-
allarm għandu jkun jista’ jiġi attivat ta’ l-inqas mill-postijiet li ġejjin: 

(aa) f’kull kabina; 

(bb) fil-kuruturi, liftijiet u trombi tat-taraġ, bid-distanza għall-eqreb grillu ma jeċċedix 10 
m u b'mill-anqas grillu wieħed kull kompartiment issiġġillat għall-ilma; 

(ċċ) fis-swali, il-kmamar ta’ l-ikel u l-kmamar tad-divertiment simili; 

(dd) fit-tojlits, maħsuba għall-użu minn persuni b’mobbilità nieqsa; 

(ee) fil-kmamar tal-magni, il-kċejjen u l-kmamar simili fejn hemm riskju tan-nar; 

(ff) fil-kmamar tal-ħażna fil-kesħa u l-kmamar tal-ħażna oħra. 

 Il-grilli ta’ l-allarm għandhom ikunu installati f'għoli 'l fuq mill-art ta' 0.85 m sa 1.10 m. 
(b) Is-sistema ta’ l-allarm li tippermetti lill-kmand tal-bastiment li jallarma lill-passiġġieri. 

 Dan l-allarm għandu jkun jinstema’ b’mod ċar u li ma jistax jiġi mfixkel ma' ħoss ieħor fil-
kmamar kollha aċċessibbli għall-passiġġieri. Għandu jkun jista’ jiġi attivat mill-kamra tat-
tmunier u minn post fejn dejjem ikun hemm membri ta' l-ekwipaġġ. 

(ċ) Sistema ta' l-allarm li tippermetti lill-kaptan tal-bastiment jallarma lill-ekwipaġġ u lill-persunal 
abbord il-bastiment. 

 Is-sistema ta’ l-allarm imsemmija fl-Artikolu 7.09, sezzjoni 1, għandha tilħaq ukoll lill-
kmamar tad-divertiment għall-persunal abbord il-bastiment, il-kmamar tal-ħażna fil-kesħa u l-
kmamar tal-ħażna oħra. 

Il-grilli ta’ l-allarm għandhom ikunu mħarsa kontra użu mhux intenzjonali. 
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4. Kull kompartiment issiġillat għall-ilma għandu jkun mgħammar b’allarm tal-livell tas-sentina. 

5. Għandhom ikunu provduti żewġ pompi tas-sentina li jaħdmu bil-mutur. 

6. Sistema tad-drenaġġ installata b’mod permanenti skond l-Artikolu 8,08, sezzjoni 4, għandha tkun 
provduta abbord. 

7. Il-kmamar tal-kamra tal-ħażna fil-kesħa, anke meta jkunu msakkra, għandhom ikunu jistgħu 
jinfetħu minn ġewwa ukoll. 

8. Fejn sistemi-bar CO2 ikunu jinsabu fil-kmamar taħt il-gverta dawn il-kmamar għandhom ikunu 
mgħammra b’sistema ta’ ventilazzjoni awtomatika li tinxtegħel b’mod awtomatiku meta l-bieb jew 
il-bokkaport jinfetaħ. Il-kanali tal-ventilijiet għandhom jinżlu sa 0.05 m mill-art ta’ din il-kamra. 

9. Minbarra s-sett għall-ewwel għajnuna skond l-Artikolu 10.02, sezzjoni 2(f), numru suffiċjenti ta' 
settijiet oħra għall-ewwel għajnuna għandu jkun provdut.  Is-settijiet ta' l-ewwel għajnuna u l-ħażna 
tagħhom għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti imniżżla fl-Artikolu 10.02 sezzjoni 2 (f). 

Artikolu 15.09 

It-tagħmir tas-salvataġġ 

1. Minbarra l-bagi speċifikati fl-Artikolu 10.05, sezzjoni 1, il-partijiet kollha tal-gverta ntiżi għall-
passiġġiera u mhux magħluqa għandhom ikunu mgħammra b’bagi skond l-istandard Ewropew EN 
14144: 2003 fuq iż-żewġ naħat tal-bastiment, u jkunu jinsabu mhux aktar minn 20 m 'il bogħod 
minn xulxin. 

 Nofs il-bagi preskritti għandhom ikunu mgħammra b’ħabel li jżomm f'wiċċ l-ilma ta’ l-inqas 30 m 
twal b’dijametru ta’ 8 sa 11 mm. In-nofs l-ieħor tal-bagi preskritti għandhom ikunu mgħammra 
b’dawl li jixgħel waħdu, li jaħdem bil-batterija li ma jintefix fl-ilma. 
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2. Minbarra l-bagi msemmija f’sezzjoni 1, it-tagħmir li ġej għandu jkun disponibbli u lest għall-użu: 

(a) tagħmir tas-salvataġġ individwali skond l-Artikolu 10.05, sezzjoni 2, għall-istaff abbord il-
bastiment responsabbli li jagħmel xogħol skond ir-roster tas-sigurtà; 

(b) tagħmir tas-salvataġġ individwali skond l-istandard Ewropew EN 395: 1998 jew EN 396: 1998 
għall-istaff l-ieħor abbord il-bastiment. 

3. Il-bastiment tal-passiġġieri għandu jkollhom apparat adegwat biex jippermetti lill-persuni li 
jkunu trasferiti fis-sikur għall-ilma baxx, għax-xatt jew għal inġenju ieħor. 

4. Minbarra t-tagħmir tas-salvataġġ imsemmi f’sezzjonijiet 1 u 2, tagħmir tas-salvataġġ 
individwali skond l-istandard Ewropew EN 395: 1998 jew EN 396: 1998 għandu jkun 
disponibbli għall-100% tan-numru massimu permess tal-passiġġieri. 

 Fejn it-tagħmir tas-salvataġġ individwali kif imsemmi f’paragrafu 1 hawn fuq ma jkunx adattat 
ukoll għat-tfal, it-tagħmir tas-salvataġġ individwali skond l-istandard Ewropew EN 395: 1998 
għat-tfal li ma jiżnux aktar minn 30 kg għandu jkun disponibbli għall-10 % tan-numru massimu 
permess tal-passiġġieri. 

5. It-term "tagħmir tas-salvataġġ kollettiv" ikopri d-dgħajjes tal-bastiment skond l-Artikolu 10.04, 
u ċ-ċatriet ta' salvataġġ. 

 Iċ-ċatriet ta' salvataġġ għandhom: 

(a) ikollhom notifika li turi l-iskop tagħhom u n-numru ta’ persuni li għalihom huma 
approvati; 

(b) joffru spazju ta' postijiet bilqiegħda adegwati għan-numru permess tal-persuni; 

(ċ) joffru kapaċità li jibqgħu f'wiċċ l-ilma ta’ l-inqas 750 N kull persuna fl-ilma ħelu; 

(d) ikunu provduti b’ħabel imqabbad mal-bastiment tal-passiġġiera sabiex jevitaw li dawn 
jgħumu lil hinn; 

(e) ikunu magħmula minn materjal adattat u li jkun jirreżisti ż-żejt, prodotti taż-żejt u t-
temperaturi sa 50°C; 

(f) jassumu u jżommu timjil stabbli u, f’dan ir-rigward, ikunu mgħammra b'tagħmir xieraq li 
jgħinhom jinqabdu min-numru indikat tal-persuni; 
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(g) ikunu ta' kulur oranġjo jgħajjat jew ikollhom uċuħ b'kuluri jgħajjtu, li jkunu jidhru minn 
naħat kollha, ta’ mill-inqas 100 cm2; 

(h) ikunu tali li jistgħu jiġu rilaxxati mill-posizzjoni stivata tagħhom u mqiegħda abbord 
malajr u fis-sikur minn persuna waħda, jew jistgħu jżommu f'wiċċ l-ilma ħielsa mill-
posizzjoni stivata tagħhom; 

(i) ikunu provduti b’mezzi ta’evakwazzjoni adegwati miż-żoni ta' evakwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 15.06, sezzjoni 8, fuq iċ-ċatriet li jsalvaw il-ħajja jekk id-distanza vertikali bejn il-
gverta taż-żoni ta’ l-evakwazzjoni u l-pjan tal-fundar massimu tkun akbar minn 1 m. 

 Tagħmir tas-salvataġġ kollettiv ieħor jikkonsisti f'oġġetti ta' tagħmir tas-salvataġġ li 
jippermettu lil diversi persuni biex iżommu f'wiċċ l-ilma.  Dawn għandhom: 

(a) ikollhom notifika li tindika l-iskop tagħhom u n-numru ta’ persuni li għalihom huma 
approvati; 

(b) joffru kapaċità li jżommu f'wiċċ l-ilma mill-inqas 100 N kull persuna fl-ilma ħelu; 

(ċ) ikunu magħmula minn materjal adattat u li jkun jirreżisti ż-żejt, prodotti taż-żejt u t-
temperaturi sa 50°C; 

(d) jassumu u jżommu timjil stabbli u, f’dan ir-rigward, ikunu mgħammra b'tagħmir xieraq li 
jgħinhom jinqabdu min-numru indikat tal-persuni; 

(e) ikunu ta' kulur oranġjo jgħajjat jew ikollhom uċuħ b'kuluri jgħajjtu, li jkunu jidhru minn 
naħat kollha, ta’ mill-inqas 100 cm2; 

(f) ikunu tali li jistgħu jinħelsu mill-posizzjoni stivata tagħhom u jitpoġġew abbord malajr u 
fis-sikur minn persuna waħda, jew jistgħu jżommu f'wiċċ l-ilma mill-posizzjoni stivata 
tagħhom. 

7. Tagħmir tas-salvataġġ kollettiv li jintefħu għandhom, minbarra dan: 

(a) ikun fihom ta’ l-inqas żewġ kompartimenti ta’ l-arja separati; 

(b) jintefħu b’mod awtomatiku jew bi kmand manwali meta jintefgħu; 

(ċ) jassumu u jżommu timjil stabbli irrispettivament mit-tagħbija li għandha tkun merfugħa, 
ukoll meta jintefħu biss nofs il-kompartamenti ta’ l-arja. 

8. It-tagħmir tas-salvataġġ kollettiv għandu jkun stivat abbord b’tali mod illi jistgħu jintlaħqu 
faċilment u mingħajr periklu meta jkunu meħtieġa. Il-postijiet tal-ħażna moħbija għandhom 
ikunu mmarkati b’mod ċar. 
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9. It-tagħmir tas-salvataġġ għandu jkun ikkontrollat skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur. 

10. Id-dgħajsa tal-bastiment għandha tkun mgħammra b'magna u searchlight. 

11. Għandu jkun disponibbli streċer adattat. 

Artikolu 15.10 

It-tagħmir ta’ l-elettriku 

1. Tagħmir ta' l-elettriku biss jista' jkun permess għas-sistema tad-dawl.  

2. L-Artikolu 9.16, sezzjoni 3, japplika ukoll għall-passaġġi jew il-kmamar tad-divertiment għall-
passiġġieri. 

3. Għall-kmamar u l-postijiet li ġejjin, għandu jkun provdut dawl adegwat u dawl ta’ l-emerġenza: 

(a) postijiet fejn it-tagħmir tas-salvataġġ huwa maħżun u fejn dan it-tagħmir huwa normalment 
imħejji għall-użu; 

(b) ir-rotot tal-ħrib, l-aċċess għall-passiġġieri, inklużi skali, il-postijiet ta’ dħul u ta’ ħruġ, il-
kuruturi ta' konnessjoni, il-liftijiet u turġien taż-żoni ta' akkomodazzjoni, iż-żoni tal-kabina 
u ż-żoni ta’ l-akkomodazzjoni; 

(ċ) marki fuq ir-rotot tal-ħrib u postijiet tal-ħruġ ta’ l-emerġenza; 

(d) fiż-żoni l-oħra ntiżi għall-użu mill-persuni b’mobbilità nieqsa; 

(e) il-kmamar tat-tħaddim, il-kmamar tal-magni, il-kmamar tat-tagħmir tat-tmunier u l-
postijiet ta’ ħruġ tagħhom; 

(f) il-kamra tat-tmunier; 

(g) il-kamra tal-provvistà ta’ l-enerġija ta’ l-emerġenza; 

(h) il-punti fejn ikun jinsab it-tagħmir għat-tifi tan-nar u l-kontrolli tat-tagħmir għat-tifi tan-
nar; 

(i) iż-żoni fejn il-passiġġieri, l-ekwipaġġ abbord u l-ekwipaġġ jinġemgħu f’każ ta’ perikolu. 
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4. Għandu jkun hemm impjant tad-dawl ta’ l-emerġenza li jkun jikkonsisti f’sors ta’ provvista ta’ 
l-emerġenza u swiċċbord ta’ l-emerġenza li, f’każ ta’ qtugħ tal-provvista għat-tagħmir ta' l-
elettriku li se jissemma', jista’ immedjatament jibda’ jaħdem bħala l-provvista ta’ sostitut 
tagħhom, fejn l-apparat ma jkollux is-sors ta’ provvista tiegħu stess: 

(a) id-dwal tas-sinjali; 

(b) it-tagħmir tat-twissija li tinstema'; 

(ċ) id-dawl ta' l-emerġenza skond is-sezzjoni 3; 

(d) l-installazzjonijiet tat-telefon bir-radju; 

(e) l-allarm, il-lawdspiker u s-sistemi ta’ kommunikazzjoni tal-messaġġi abbord; 

(f) is-serċlajts skond l-Artikolu 10.02, sezzjoni 2(i); 

(g) is-sistema ta’ l-allarm kontra n-nar; 

(h) it-tagħmir tas-sigurtà ieħor bħas-sistemi tal-bexxiexa bil-pressjoni awtomatiċi jew pompi li 
jitfu n-nar; 

(i) il-liftijiet u t-tagħmir ta’ l-irfiegħ skond it-tifsira it-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 15.06 
sezzjoni 9. 

5. It-tagħmir tad-dawl għad-dawl ta’ l-emerġenza għandu jkun immarkat bħala tali. 

6. L-impjant tad-dawl ta’ l-emerġenza għandu jkun installat barra l-kamra tal-magni prinċipali, 
barra l-kmamar li jilqgħu s-sorsi ta’ l-enerġija msemmija fl-Artikolu 9.02, sezzjoni 1, u barra l-
kamra fejn ikun jinsab l-iswiċċbord prinċipali; għandu jkun separat minn dawn il-kmamar 
b’ħitan skond l-Artikolu 15.11, sezzjoni 2. 

 Il-kejbils li jipprovdu l-enerġija lill-installazzjonijiet ta’ l-enerġija fil-każ ta’ emerġenza 
għandhom ikunu installati u mqiegħda b’tali mod li jżommu l-kontinwità tal-provvistà ta’ dawn 
l-installazzjonijiet f’każ ta’ nar jew għargħar. Dawn il-kejbils ma għandhom qatt jgħaddu mill-
kamra tal-magna prinċipali, il-kantina jew il-kmamar fejn is-sors ta’ l-enerġija prinċipali u l-
apparat konness tiegħu jkun installat, għajr sakemm huwa neċessarju li jingħata l-apparat ta’ l-
emerġenza f’dawn iż-żoni. 

 L-impjant tad-dawl ta’ l-emerġenza għandu jkun installat ‘l fuq mill-linja tal-marġni. 
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7. Dawn li ġejjin huma ammissibbli għall-użu bħala sors tad-dawl ta’ l-emerġenza: 

(a) is-settijiet tal-ġeneratur awżiljari bil-provvist ta' karburant tagħhom stess u s-sistema tat-
tkessiħ indipendenti li, fil-każ tal-qtugħ tad-dawl, jinxtegħlu u jieħdu l-provvistà ta' l-
enerġija fi żmien 30 sekonda awtomatikament jew, jekk ikunu jinsabu fil-viċinanza 
immedjata tal-kamra tat-tmunier jew fi kwalunkwe post ieħor fejn ikun hemm il-membri 
ta’ l-ekwipaġġ b’mod permanenti, jistgħu jinxtegħelu b’mod manwali, jew 

(b) il-batteriji li jakkumulaw, li f’każ ta’ qtugħ tad-dawl, jinxtegħlu b’mod awtomatiku jew, 
jekk ikunu jinsabu fil-viċinanza immedjata tal-kamra tat-tmunier jew kwalunkwe post 
ieħor b'ekwipaġġ permanenti, jistgħu jinxtegħlu b’mod manwali. Għandhom ikunu jistgħu 
jagħtu l-enerġija lill-konsumaturi tad-dawl hawn fuq imsemmija matul il-perjodu preskritt 
mingħajr ma jerġgħu jiċċarġjaw u mingħajr tnaqqis fil-vultaġġ li mhux aċċettabbli. 

8. Il-perijodu ta’ ħidma ipproġettat għall-provvista ta’ enerġija ta’ emerġenza għandha tkun 
definita skond l-iskop definit tal-batiment tal-passiġġieri. Ma għandhiex tkun anqas minn 30 
minuta. 

9. Ir-reżistenzi ta’ l-insulazzjoni u l-ert għas-sistemi ta’ l-elettriku għandhom ikunu ttestjati waqt 
l-ispezzjonijiet skond l-Artikolu 2.09. 

10. Is-sorsi ta’ l-enerġija skond l-Artikolu 9.02, sezzjoni 1, għandhom ikunu indipendenti minn 
xulxin. 

11. Il-ħsara ta’ l-apparat tad-dawl prinċipali jew ta' l-emerġenza m'għandiex taffettwa s-sigurtà tat-
tħaddim ta’ l-installazzjonijiet. 

Artikolu 15.11 

Il-protezzjoni kontra n-nar 

1. L-adegwatezza tal-protezzjoni kontra n-nar tal-materjali u l-komponenti għandha tkun 
stabbilita mill-istituzzjoni ta' l-ittestjar akkreditata fuq il-bażi ta’ metodi tat-testijiet adegwati. 

(a) L-istituzzjoni ta' l-ittestjar għandha tissodisfa: 

(aa)  il-Kodiċi tal-Proċeduri tat-Test tan-Nirien, jew 

(bb)  l-istandard Ewropew EN ISO/IEC 17025: 2000 dwar ir-rekwiżiti ġenerali għall-
kompetenza tal-laboratorji ta' l-ittestjar u l-ikkalibrar. 
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(b) Il-metodi tat-test rikonoxxuti għad-determinazzjoni ta’ kemm għandhom kwalità li ma 
jaqbdux il-materjali huma: 

(aa)  Anness 1, Parti 1, tal-Kodiċi għall-Proċeduri tat-Test tan-Nirien, u 

(bb)  ir-regolamenti ekwivalenti ta’ wieħed mill-Istati Membri. 

(ċ) Il-metodi tat-test rikonoxxuti sabiex jiġi stabbilit li l-materjal ritardanti tal-fjamma huma: 

(aa)  ir-rekwiżiti rispettivi mniżżla f’Anness 1, Partijiet 5 (Test ta’ kemm jieħu n-nar il-
wiċċ), 6 (Test tal-koperturi tal-gverta), 7 (Test għat-tessuti mdendlin u l-plastik), 8 
(Test għall-għamara miksija) u 9 (Test għall-komponenti tas-sodda) tal-Kodiċi 
għall-Proċeduri tat-Test tan-Nirien, u 

(bb)  ir-regolamenti ekwivalenti ta’ wieħed mill-Istati Membri. 

(d) Il-metodi tat-test rikonoxxuti sabiex tiġi stabbilita r-reżistenza għan-nar huma: 

(aa)  ir-Riżoluzzjoni IMO A.754 (18), u 

(bb)  ir-regolamenti ekwivalenti ta’ wieħed mill-Istati Membri. 

2. Il-ħitan bejn il-kmamar għandhom ikunu disinnjati skond it-tabelli li ġejjin: 

Tabella għall-ħitan bejn il-kmamar, fejn m'huma installati l-ebda sistemi ta’ bexxiexa bil-pressjoni 
skond l-Artikolu 10.03a 

Il-Kmamar Iċ-Ċentri 
tal-Kontroll 

It-Trombi 
tat-Taraġ 

Iż-żoni tal-
Ġemgħa 

Is-Swali Il-kmamar 
tal-Magni 

Il-kċejjen Il-Kmamar 
tal-Ħażna 

Iċ-Ċentri tal-Kontroll - A0 A0/B151 
 

A30 A60 A60 A60 

It-Trombi tat-Taraġ  - A0 A30 A60 A60 A60 
Iż-żoni tal-ġemgħa   - A30/B152 

 
A60 A60 A60 

Is-Swali    -/B153 
 

A60 A60 A60 

Il-kmamar tal-magni     A60/A04 
 

A60 A60 

Il-kċejjen      A0 A60/B155 
 

Il-kmamar tal-ħażna       - 

 

                                                 

1 Il-ħitan bejn iċ-ċentri tal-kontroll u ż-żoni tal-ġemgħa interni għandhom jikkorrispondu għal 
Tip A0, iżda żoni tal-ġemgħa esterni għat-Tip B15 biss. 

2 Il-ħitan bejn is-swali u ż-żoni tal-ġemgħa interna għandhom jikkorrispondu għat-Tip A 30, 
iżda żoni tal-ġemgħa esterni għat-Tip B15 biss. 

3 Il-ħitan bejn il-kabini, il-ħitan bejn il-kabini u l-kuruturi u l-ħitan vertikali li jisseparaw is-
swali skond sezzjoni 10 għandhom jikkonformaw mat-Tip B15, għall-kmamar mgħammra 
b’sistemi ta’ bexxiexa bil-pressjoni B0. 

4 Il-ħitan bejn il-kmamar tal-magni skond l-Artikoli 15.07 u 15.10, sezzjoni 6, għandhom 
jikkonformaw mat-Tip A60; f’każijiet oħra huma għandhom jikkonformaw mat-Tip A0. 

5 B15 hija biżżejjed għall-ħitan bejn kċejjen, min-naħa, u l-kmamar tal-ħażna fil-kesħa u 
kmamar tal-ħażna ta’ l-ikel, min-naħa l-oħra. 
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Tabella għall-ħitan bejn il-kmamar, fejn m'huma installati l-ebda sistemi ta’ bexxiexa bil-pressjoni 
skond l-Artikolu 10.03a 

Il-Kmamar Iċ-Ċentri 
tal-Kontroll 

It-Trombi 
tat-Taraġ 

Iż-żoni tal-
ġemgħa 

Is-Swali Il-kmamar 
tal-magni 

Il-kċejjen Il-kmamar 
tal-ħażna 

Iċ-Ċentri tal-Kontroll - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
It-Trombi tat-Taraġ  - A0 A0 A60 A30 A0 
Iż-żoni tal-ġemgħa   - A30/B152 A60 A60 A60 
Is-swali    -/B03 A60 A30 A0 
Il-kmamar tal-magni     A60/A04 A60 A60 
Il-kċejjen      - B15 
Il-Kmamar tal-ħażna       - 
 

(a) Il-ħitan tat-Tip A huma paratiji, ħitan u gverti li jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(aa) Ikunu magħmula mill-azzar jew minn materjal ekwivalenti ieħor. 

(bb) Ikunu magħmula iebsa b'mod adegwat. 

(ċċ) Ikunu insulati b’materjal li ma jaqbadx approvat hekk illi t-temperatura medja fuq in-
naħa li jħares lill hinn min-nar li jitla’ mhux aktar minn 140°C ‘l fuq mit-temperatura 
tal-bidu u fl-ebda punt, inkluż il-vojt fil-ġonot, ma tidher l-ebda żjieda fit-temperatura 
ta’ aktar minn 180°C ‘l fuq mit-temperatura inizzjali, fil-perijodi speċifikati li ġejjin: 

 Tip A60  60 minuta 

 Tip A30  30 minuta 

 Tip A0   0 minuti. 

(dd) Huma mibnija b’tali mod li jevitaw it-trasmissjoni tad-duħħan u l-fjammi sa tmiem it-
test tan-nirien normali ta’ siegħa. 

(b) Il-qsim tat-tip B huma paratiji, ħitan, gverti, soqfa jew faċċati li jissodisfaw i-ħtiġiet li 
ġejjin: 

(aa) Ikunu magħmula minn materjal approvat li ma jieħux in-nar. Minbarra dan, il-matejral 
kollu użat fil-manifattura u l-muntatura tal-ħitan għandu jkun li ma jaqbadx, għajr 
għall-faċċata, li għandha ta’ l-inqas tkun li ritardanti tal-fjamma. 

                                                 

1  Il-ħitan bejn iċ-ċentri tal-kontroll u ż-żoni tal-ġemgħa interni għandhom jikkorrispondu għal 
Tip A0, iżda żoni tal-ġemgħa esterni għat-Tip B15 biss.   

2  Il-ħitan bejn is-swali u ż-żoni tal-ġemgħa interna għandhom jikkorrispondu għat-Tip A 30, 
iżda żoni tal-ġemgħa esterni għat-Tip B15 biss. 

3  Il-ħitan bejn il-kabini, il-ħitan bejn il-kabini u l-kuruturi u l-ħitan vertikali li jisseparaw is-
swali skond sezzjoni 10 għandhom jikkonformaw mat-Tip B15, għall-kmamar mgħammra 
b’sistemi ta’ bexxiexa bil-pressjoni B0. 

4  Il-ħitan bejn il-kmamar tal-magni skond l-Artikoli 15.07 u 15.10, sezzjoni 6, għandhom 
jikkonformaw mat-Tip A60; f’każijiet oħra huma għandhom jikkonformaw mat-Tip A0. 
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(bb) Juru valur ta’ insulazzjoni b'tali mod li t-temperatura medja fuq in-naħa li tħares lill 
hinn togħla mhux aktar minn 140°C ‘l fuq mit-temperatura tal-bidu u fl-ebda punt, 
inkluż il-vojt bejn il-ġonot, ma tidher l-ebda żjieda fit-temperatura ta’ aktar minn 
225ºC ‘l fuq mit-temperatura inizzjali, fil-perijodi speċifikati li ġejjin: 

 Tip B15  15-il minuta 

 Tip B0   0 minuti 

(ċċ) Ikunu mibnija b’tali mod li jevitaw t-trasmissjoni tal-fjammi sa tmiem l-ewwel nofs 
siegħa tat-test tan-nirien normali. 

(ċ) Il- kummissjoni ta' ispezzjoni tista’, skond il-Kodiċi tal-Proċeduri għat-Test tan-Nirien, 
tordna test dwar kampjun ta' ħajt sabiex tiżgura l-konformità mad-disposizzjonijiet hawn 
fuq imsemmija dwar ir-reżistenza u ż-żjieda fit-temperatura. 

3. Iż-żebgħa, il-lacquers u l-prodotti tat-trattament tal-wiċċ oħra kif ukoll koperturi tal-gverta 
użati fil-kmamar għajr il-kmamar tal-magni u l-kmamar tal-ħażna għandhom ikunu ritardanti 
tal-fjamma. It-twapet, il-drappijiet, il-purtieri u t-tessuti l-oħra li jiddendlu kif ukoll l-għamara 
miksija u l-komponenti tas-sodda għandhom jkunu li ritardanti tal-fjamma jekk il-kmamar fejn 
ikunu jinsabu ma jkunux mgħammra b’sistema ta’ bexxiexa bil-pressjoni skond l-Artikolu 
10.03a. 

4. Is-soqfa tas-swali u l-kisi tal-ħitan, inkluż is-sub strutturi tagħhom, għandhom, fejn dawn is-
swali ma jkollhomx sistema ta’ bexxiexa bil-pressjoni skond l-Artikolu 10.03a, ikunu 
magħmula minn materjal li ma jieħdux in-nar għajr għall-uċuħ tagħhom, li għandhom ikunu ta’ 
l-inqas ritardanti għall-fjamma. 

5. L-għamara u t-tagħmir fis-swali li jservu bħala żoni fejn jinġemgħu n-nies għandhom, fejn il-
kmamar ma jkollhomx sistema ta’ bexxiexa bil-pressjoni skond l-Artikolu 10.03a, ikunu 
magħmula minn materjal li ma jieħux in-nar. 

6. Iż-żebgħa, lacquers u l-materjal ieħor użati fuq żoni interni esposti m'għandhomx jipproduċu 
ammonti eċċessivi ta’ duħħan jew sustanzi tossiċi. Dan għandu jkun ippruvat skond il-Kodiċi 
għall-Proċeduri tat-Test tan-Nirien. 

7. Il-materjali ta’ l-insulazzjoni fis-swali għandhom ikunu li ma jieħdux in-nar. Dan ma japplikax 
għall-insulazzjonijiet użati fuq pajpijiet li minnhom jgħaddi materjal li jberred. L-uċuħ tal-
materjali ta’ l-insulazzjoni użati fuq dawn il-pajpijiet għandhom ta’ l-inqas ikunu li ritardanti 
għall-fjamma 
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8. Il-bibien fil-ħitan skond sezzjoni 2 għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Għandhom jissodisfaw l-istess rekwiżiti imniżżla f’sezzjoni 2 bħall-ħitan stess. 

(b) Għandhom ikunu jingħalqu weħidhom f’każ ta’ bibien f'ħitan tal-qsim skond sezzjoni 10 
jew fil-każ ta’ għeluq madwar il-kmamar tal-magni, il-kċejjen u t-trombi tat-taraġ. 

(ċ) Il-bibien li jingħalqu weħidhom li jibqgħu miftuħa f’ħidma normali għandhom ikunu tali li 
jkunu jistgħu jingħalqu minn post imħares minn nies b’mod permanenti mill-persunal 
abbord il-bastiment jew membri ta’ l-ekwipaġġ. Meta l-bieb jingħalaq mill-bogħod, 
għandu jkun possibbli li jerġa' jinfetaħ mill-ġdid u jingħalaq mingħajr periklu fuq il-post. 

(d) Il-bibien issiġillati għall-ilma skond l-Artikolu 15.02 m'għandhomx ikunu insulati. 

9. Il-ħitan skond is-sezzjoni 2 għandhom ikunu kontinwi minn gverta sa gverta jew jintemmu 
f'soqfa kontinwi, li jissodisfaw l-istess rekwiżiti kif imsemmija f’sezzjoni 2. 

10. Iż-żoni li ġejjin tal-passiġġiera għandhom ikunu maqsuma b'ħitan vertikali kif imsemmija 
f’sezzjoni 2. 

(a) żoni tal-passiġġiera wiċċ totali taż-żona ta’ aktar minn 800 m2; 

(b) żoni tal-passiġġieri fejn hemm il-kabini, f’intervalli ta’ mhux aktar minn 40 m. 

 Il-ħitan vertikali għandhom ikunu ssiġillati għad-duħħan taħt kondizzjonijiet ta' ħidma normali 
u għandhom ikunu kontinwi minn gverta sa gverta. 

11. Vojt ‘l fuq mis-soqfa, taħt l-artijiet u wara l-kisi tal-ħitan għandhom ikunu separati f’intervalli 
ta’ mhux aktar minn 14 m minn waqfiet tal-fundar li ma jieħux in-nar, ukoll f’każ ta’ nar, joffru 
siġill effettiv ta’ kontra n-nar. 

12. It-taraġ għandu jkun magħmul mill-azzar jew materjal ieħor li ma jieħux in-nar. 

13. It-taraġ u l-liftijiet interni għandhom ikunu magħluqa fil-livelli kollha b’ħitan skond sezzjoni 2. 
L-eċċezzjonijiet li ġejjin huma permissibbli: 

(a) taraġ li jgħaqqad żewġ gverti biss m'hemmx għalfejn ikun magħluq, jekk fuq waħda mill-
gverti t-taraġ huwa magħluq skond sezzjoni 2; 
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(b) fis-sala, it-taraġ m'hemmx għalfejn ikun magħluq jekk ikun jinsab fil-biċċa l-kbira tiegħu 
fuq ġewwa ta’ din il-kamra, u 

(aa)  jekk din il-kamra testendi biss fuq żewġ gverti, jew 

(bb)  jekk ikun hemm sistema ta’ bexxiexa bil-pressjoni skond l-Artikolu 10.03a 
installata f’din il-kamra fuq il-gverti kollha, din il-kamra jkollha sistema ta' 
estrazzjoni tad-duħħan skond is-sezzjoni 16 u l-kamra jkollha aċċess fuq il-gverti 
kollha għat-tromba tat-taraġ. 

14. Is-sistemi ta’ ventilazzjoni u s-sistemi tal-provvista ta’ l-arja għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
li ġejjin: 

(a) Għandhom ikunu ddisinnjati b’tali mod illi jiżguraw illi dawn ma jikkawżawx it-tixrid tan-
nar u d-duħħan. 

(b) Il-fetħiet għat-teħid ta’ l-arja u l-estrazzjoni u s-sistemi tal-provvista ta’ l-arja għandhom 
ikunu tali illi jkunu jistgħu jingħalqu. 

(ċ) Il-kanali tal-ventilazzjoni għandhom ikunu magħmula mill-azzar jew minn materjal 
ekwivalenti li ma jieħux in-nar u għandhom ikunu mwaħħla mingħajr periklu ma’ xulxin u 
mas-sovrastruttura tal-bastiment. 

(d) Meta l-kanali tal-ventilazzjoni bi cross-section ta’ aktar minn 0.02 m2 jgħaddu minn ħitan 
skond sezzjoni 2 ta’ Tip A jew ħitan skond is-sezzjoni 10, għandhom ikunu mgħammra 
b’fire dampers awtomatiċi li jistgħu jitħaddmu minn post imħares b’mod permanenti mill-
persunal abbord jew mill-membri ta' l-ekwipaġġ. 

(e) Is-sistemi tal-ventilazzjoni għall-kċejjen u l-kmamar tal-magni għandhom ikunu separati 
minn sistemi tal-ventilazzjoni li jfornu postijiet oħra. 

(f) Kanali ta' estrazzjoni ta’ l-arja għandhom ikunu provduti b'fetħiet li jistgħu jissakkru għall-
ispezzjoni u t-tindif. Dawn il-fetħiet għandhom ikunu jinsabu viċin il-fire dampers. 

(g) Il-ventilaturi imwaħħla għandhom ikunu tali illi jistgħu jintfew minn post ċentrali barra l-
kamra tal-magni. 

15. Il-kċejjen għandhom ikunu mgħammra b’sistemi ta’ ventilazzjoni u fran b'tagħmir tal-ġbid ta' l-
arja. Il-kanali ta' estrazzjoni ta’ l-arja għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti skond sezzjoni 14 u, 
minbarra dan, ikunu mgħammra b’fire dampers li jaħdmu b’mod manwali fil-fetħiet fid-daħla. 

16. Iċ-ċentri tal-kontroll, it-trombi tat-taraġ u ż-żoni ta’ l-evakwazzjoni interni għandhom ikunu 
mgħammra b’sistemi ta' estrazzjoni tad-duħħan naturali jew mekkaniċi. Is-sistemi ta' l-
estrazzjoni tad-duħħan għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 
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(a) Għandhom joffru kapaċità u affidabbiltà suffiċjenti. 

(b) Għandhom jikkonformaw mal-kondizzjonijiet operattiv għall-bastimenti tal-passiġġiera. 

(ċ) Jekk is-sistemi ta' l-estrazzjoni tad-duħħan iservu ukoll ta’ ventilaturi ġenerali għall-
kmamar, dawn m'għandhomx ifixklu l-funzjoni tagħhom bħala sistemi tal-ġbid tad-duħħan 
f’każ ta' nirien. 

(d) Is-sistemi ta' l-estrazzjoni tad-duħħan għandu jkollhom tagħmir ta' attivazzjoni li jaħdem 
b’mod manwali. 

(e) Is-sistemi ta' l-estrazzjoni tad-duħħan mekkaniċi għandhom, minbarra dan, ikunu tali li 
jistgħu jitħaddmu minn post fejn ikun hemm b’mod permanenti persunal abbord jew 
membri ta’ l-ekwipaġġ. 

(f) Is-sistemi ta' l-estrazzjoni tad-duħħan naturali għandhom ikunu mgħammra b’mekkaniżmu 
tal-ftuħ, li jitħaddem jew b’mod manwali jew b’sors ta’ l-enerġija ġewwa s-sistema ta' 
estrazzjoni. 

(g) L-istrumenti li jiġu attivati manwalment u l-mekkaniżmi tal-ftuħ għandhom ikunu 
aċċessibbli minn ġewwa jew minn barra l-kamra mħarsa. 

17. Is-swali mhux imħarsa l-ħin kollu mill-persunal jew il-membri ta’ l-ekwipaġġ, il-kċejjen, il-
kmamar tal-magni u kmamar oħra li jippreżentaw riskju tan-nar għandhom ikunu konnessi ma' 
sistema ta’ l-allarm tan-nar adegwata. L-eżistenza tan-nar u l-postijiet fejn jinsab eżatti 
għandhom jintwerew awtomatikament fuq post imħares b’mod permanenti mill-persunal 
abbord jew mill-membri ta’ l-ekwipaġġ. 

Artikolu 15.12 

It-tifu tan-nar 

1. Minbarra tagħmir tat-tifi tan-nar li jistgħu jinġarru skond l-Artikolu 10.03, ta’ l-inqas tagħmir 
tat-tifi tan-nar li jistgħu jinġarru li ġejjin għandhom ikunu disponibbli abbord: 

(a) tagħmir tat-tifi tan-nar li jista’ jinġarr għal kull 120 m² ta’ l-erja ta’ l-art fil-postijiet tal-
passiġġiera; 

(b) tagħmir tat-tifi tan-nar li jista’ jinġarr għal kull grupp ta' 10 kabini, sa’ l-eqreb numru; 

(ċ) tagħmir tat-tifi tan-nar li jista’ jinġarr f’kull kċina u fil-viċinanza ta’ kwalunkwe kamra fejn 
il-likwidi li jistgħu jieħdu n-nar huma maħżuna jew użati. Fil-kċejjen il-kimika tat-tifi tan-
nar għandha tkun adattata wkoll biex titfi nirien li jaqbdu anke minħabba xaħmijiet. 
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 Dan it-tagħmir tat-tifi tan-nar addizzjonali għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti imniżżla fl-
Artikolu 10.03, sezzjoni 2, u jkunu installati u distribwiti fuq il-bastiment sabiex hekk, fil-każ li 
jkun hemm nar fi kwalunkwe punt u fi kwalunkwe ħin, it-tagħmir tat-tifi tan-nar jkun jista’ 
jintlaħaq immedjatament. F’kull kċina kif ukoll fil-ħwienet tax-xahar u l-ħwienet tal-fwieħa, 
għandu jkunn hemm kutra tat-tifi tan-nar disponibbli. 

2. Il-bastimenti tal-passiġiera għandhom ikunu provduti b’sistema idranti li tkun tikkonsisti fi: 

(a) żewġ pompi tat-tifi tan-nar li jaħdmu bil-mutur ta’ kapaċità biżejjed, li ta’ l-inqas wieħed 
minnhom jkun installat b’mod permanenti; 

(b) linja ta’ tagħmir tat-tifi tan-nar waħda b’numru suffiċjenti ta’ idranti b’konki tan-nar 
konnessi b’mod permanenti ta’ l-inqas 20 m twal u mgħammra b’żennuna li tista’ 
tipproduċi kemm rxiex kif ukoll ġett ta' ilma u li jkun tinkorpora faċilità tat-tifi. 

3. Sistemi idranti għandhom ikunu mfassla u b’dimensjoni b’tali mod li: 

(a) kwalunkwe punt tal-bastiment jkun jista’ jintlaħaq minn ta’ l-inqas żewġ idranti f’postijiet 
differenti, kull wieħed b’konka waħda ta’ mhux aktar minn 20 m; 

(b) il-pressjoni fl-idranti hija ta’ l-inqas 300 kPa, u 

(ċ) jista’ jintlaħaq fuq il-gverti kollha tul ta’ ġett ta’ ilma ta’ mill-inqas 6 m. 

 Jekk tkun provduta kaxxa idranti, għandu jitwaħħal simbolu ta’ “pajp tat-tagħmir tat-tifi tan-
nar” simili għal dak muri fil-Fig. 5 fl-Appendiċi I, ta’ mill-inqas 10 cm tul tal-ġenb, ma’ barra 
tal-kaxxa. 

4. Valvijiet idranti bi skrun jew viti li jirregolaw il-ħruġ tal-likwidu għandhom ikunu tali li jistgħu 
jiġu irranġati hekk li kull wieħed mill-pajpijiet għat-tifi tan-nar ikun jista’ jiġi separat u mneħħi 
matul il-ħidma tal-pompi tat-tifi tan-nar. 

5. Il-pajpijiet tat-tagħmir tat-tifi tan-nar fiż-żona interna għandhom ikunu rroljati fuq rutella 
mqabbda bil-fus. 

6. Il-materjali għal tagħmir tat-tifi tan-nar għandhom ikunu reżistenti għan-nar jew għandhom 
ikunu protetti kif jixraq kontra n-nuqqas li jaħdmu meta jkun suġġetti għal temperaturi għolja. 

7. Il-pajpijiet u l-idranti għandhom ikunu irranġati b’tali mod illi l-possibilità ta’ iffriżar tkun 
evitata. 
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8. Il-pompi tat-tifi tan-nar għandhom: 

(a) ikunu installati jew ikunu jinsabu fi kmamar separati; 

(b) ikunu tali li jistgħu jitħaddmu b’mod indipendenti minn xulxin; 

(ċ) kull wieħed ikun jista’, fuq il-gverti kollha, jżomm il-pressjoni meħtieġa fl-idranti u jikseb 
it-tul mitlub ta’ ġett ta’ ilma; 

(d) ikun installat il-quddiem mill-paratija tal-poppa. 

 Il-pompi tat-tifi tan-nar jistgħu jintużaw ukoll għal skopijiet ġenerali. 

9. Il-kmamar tal-magna għandhom ikunu mgħammra b’sistema tat-tifi tan-nar imwaħħla b’mod 
permanenti skond l-Artikolu 10.03b. 

10. F’bastimenti bil-kabini għandu jkun hemm: 

(a) żewġ apparati tan-nifs li jikkorrispondu għall-istandard Ewropew EN 137: 1993 b’maskli li 
jgħattu l-wiċċ kollu li jikkorrispondu ma’ l-istandard Ewropew EN 136: 1998; 

(b) żewġ settijiet ta’ tagħmir li jikkonsistu f’ta’ mill-inqas libsa prottetiva, elmu, stivali, 
ingwanti, mannara, skarrpellina, torċ u ħabel tas-sigurtà, u 

(ċ) erba’ għatjiet tad-duħħan. 

Artikolu 15.13 

L-organizzazzjoni tas-sigurtà 

1. Rota tas-sigurtà għandha tkun provduta abbord il-bastimenti tal-passiġieri. Ir-rota tas-sigurtà 
tiddeskrivi d-doveri ta’ l-ekwipaġġ u l-personnel abbord fl-eventwalitajiet li ġejjin: 

(a) ħsara, 

(b) nar abbord, 

(ċ) evakwazzjoni tal-passiġieri, 

(d) persuna taqa’ l-baħar. 
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 Għandu jittieħed kont ta’ miżuri tas-sigurtà speċifiċi għal persuni b’mobbilità mnaqqsa. 

 Il-membri ta’ l-ekwipaġġ u l-persunal abbord nominati fir-rota tas-sigurtà għandhom ikunu 
assenjati d-doveri diversi tagħhom, skond il-karigi li jokkupaw. Istruzzjonijiet speċjali lill-
ekwipaġġ għandhom jiżguraw li, fil-każ ta’ perikolu, il-bibien u l-iżbokki kollha fil-paratiji li 
ma jagħmlux ilma msemmija fl-Artikolu 15.02 jingħalqu ermetikament minnufih. 

2. Ir-rota tas-sigurtà tinkludi pjan ta’ sigurtà, fejn ta’ l-inqas dawn li ġejjin huma mfassla b’mod 
ċar u preċiż: 

(a) iż-żoni maħsuba għall-użu minn persuni b’mobbilità mnaqqsa; 

(b) rotot ta’ ħarba, postijiet tal-ħruġ ta’ emerġenza u żoni tal-ġemgħa u żoni ta’ evakwazzjoni 
kif imsemmija fl-Artikolu 15.06, sezzjoni 8; 

(ċ) tagħmir tas-salvataġġ u dgħajjes tal-bastiment; 

(d) it-tagħmir tat-tifi tan-nar u s-sistemi tat-tifi tan-nar u tal-bexxiexa bi pressjoni; 

(e) tagħmir tas-sigurtà ieħor; 

(f) is-sistema ta’ l-allarm imsemmija fl-Artikolu 15.08, sezzjoni 3(a); 

(g) is-sistema ta’ l-allarm imsemmija fl-Artikolu 15.08, sezzjoni 3(b) u (ċ); 

(h) il-bibien tal-paratija msemmija fl-Artikolu 15.02, sezzjoni 5, u l-posizzjoni tal-kontrolli 
tagħhom, kif ukoll żbokki oħra msemmija fl-Artikolu 15.02, sezzjonijiet 9, 10 u 13, u l-
Artikolu 15.03, sezzjoni 12; 

(i) il-bibien imsemmija fl-Artikolu 15.11, sezzjoni 8; 

(j) id-dampers tan-nar; 

(k) is-sistema ta’ l-allarm tan-nar; 

(l) l-impjant ta’ l-enerġija ta’ emerġenza; 

(m) l-unitajiet ta’ kontroll tas-sistema ta’ ventilazzjoni; 

(n) il-konnessjonijiet max-xatt; 

(o) il-qtugħ tal-linja tal-karburant; 
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(p) l-installazzjonijiet ta’ gass likwifikat; 

(q) is-sistemi ta’ indirizz pubbliku; 

(r) it-tagħmir tar-radjutelefon; 

(s) il-kittijiet ta’ l-ewwel għajnuna. 

3. Ir-rota tas-sigurtà skond is-sezzjoni 1 u l-pjan tas-sigurtà skond is-sezzjoni 2 għandhom: 

(a) ikunu ittimbrati kif dovut mill-kummissjoni ta’ ispezzjoni, u 

(b) ikunu murija b’mod prominenti f'punt adatt fuq kull gverta. 

4. Kodiċi ta’ kondotta għall-passiġieri għandu jitwaħħal f’kull kabina kif ukoll pjan tas-sigurtà 
simplifikat li jkun fih biss l-informazzjoni msemmija fis-sezzjoni 2(a) sa (f). 

 Dan il-kodiċi ta’ kondotta għandu jinkludi ta’ l-inqas: 

(a) definizzjonijiet ta' emerġenzi 

- nar; 

- għargħar; 

- perikolu ġenerali; 

(b) deskrizzjoni tad-diversi sinjali ta’ l-allarm; 

(ċ) istruzzjonijiet dwar dan li ġej: 

- rotot tal-ħarba 

- x’għandu jsir 

- il-bżonn li wieħed jibqa’ kalm; 

(d) istruzzjonijiet dwar dan li ġej: 

- it-tipjip 

- l-użu ta’ nar u fjamma mikxufa 

- il-ftuħ ta’ twieqi 

- l-użu ta’ ċerti oġġetti ta' tagħmir. 

 Dawn id-dettalji għandhom jitwaħħlu bl-Olandiż, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. 
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Artikolu 15.14 

Il-faċilitajiet tal-ġbir u r-rimi ta’ l-ilma tad-drenaġġ 

1. Il-bastimenti tal-passiġiera għandhom ikunu mgħammra b’tankijiet tal-ġbir ta’ l-ilma tad-
drenaġġ jew sistemi adatti tat-trattament tad-drenaġġ abbord. 

2. It-tankijiet tal-ġbir ta’ l-ilma tad-drenaġġ għandhom ikollhom kapaċità biżejjed. It-tankijiet 
għandhom ikunu mgħammra bi strument sabiex jindika l-livell tal-kontenut tagħhom. Għandu 
jkun hemm pompi u pajpijiet abbord sabiex jitbattlu t-tankijiet, fejn l-ilma tad-drenaġġ jista’ 
jgħaddi miż-żewġ naħat tal-bastiment. Għandu jkun possibbli li jgħaddi l-ilma tad-drenaġġ 
minn bastimenti oħra. 

 Il-pajpijiet għandhom ikunu mgħammra b’konnessjoni tar-rimi skond l-istandard Ewropew 
EN 1306: 1996. 

Artikolu 15,15 

Derogi għal ċerti bastimenti tal-passiġġieri 

1. Bħala alternattiva għall-proviżjoni ta’ stabbilità adegwata wara l-ħsara skond l-Artikolu 15.03, 
sezzjonijiet 7 sa 13, il-batimenti tal-passiġieri b’tul ta’ mhux aktar minn 25 m u awtorizzati li 
jġorru sa massimu ta’ 50 passiġġier għandhom jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin: 

(a) wara għargħar simmetriku, l-immersjoni tal-batiment ma għandhiex taqbeż il-linja tal-
marġni, u 

(b) l-għoli metaċentriku GMR ma għandux ikun anqas minn 0,10 m. 

 Il-kapaċità ta’ żamma f’wiċċ l-ilma neċessarja għandha tkun żgurata permezz ta’ l-għażla 
adatta tal-materjal użat għall-kostruzzjoni tal-buq jew permezz ta’ flowts tal-fowm ċelurali 
ħafna, imwaħħla b’mod solidu mal-buq. Fil-każ ta’ batimenti b’tul ta’ aktar minn 15-il m, il-
kapaċità ta’ żamma f’wiċċ l-ilma tista’ tkun żgurata b’kombinazzjoni ta’ flowts u sottodiviżjoni 
skond l-istatus tal-kompartiment-1 skond l-Artikolu 15.03. 
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2. Għall-bastimenti tal-passiġieri skond is-sezzjoni 1 il-kummissjoni ta’ ispezzjoni tista’ 
tippermetti derogi minuri mill-għoli ċar meħtieġ fl-Artikolu 15.06 sezzjoni 3 (ċ) u sezzjoni 5 
(b). Id-deroga ma għandhiex tkun aktar minn 5%. Fil-każ ta’ derogi l-partijiet rilevanti 
għandhom ikunu indikati bil-kulur. 

3. B’deroga mill-Artikolu 15.03, sezzjoni 9, il-batimenti tal-passiġiera li ma jaqbżux il-45 m fit-
tul u awtorizzati jġorru sa massimu ta’ 250 passiġġier ma għandhomx bżonn ikollhom status ta’ 
kompartiment-2. 

4. (Jitħalla vojt) 

5. Il-kummissjoni ta’ ispezzjoni tista’ ma titlobx l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 10.04 fil-każ tal-
batimenti tal-passiġiera awtorizzati jġorru sa numru massimu ta’ 250 passiġġier u b’tul ta’ 
mhux aktar minn 25 m, dment li jkunu mgħammra bi pjattaforma, aċċessibbli minn kull naħa 
tal-bastiment, direttament fuq il-linja ta’ l-ilma, sabiex jagħmluha possibbli għall-persuni biex 
jiġu rkuprati mingħajr periklu mill-baħar. Il-batimenti tal-passiġiera jistgħu jkunu mgħammra 
b’installazzjoni komparabbli, suġġetti għall-kondizzjonijiet li ġejjin: 

(a) persuna weħedha għandha tkun tista’ tħaddem l-installazzjoni; 

(b) huma permessi installazzjonijiet mobbli; 

(ċ) l-installazzjonijiet għandhom ikunu barra ż-żona tal-perikolu tas-sistemi tal-propulsjoni, u 

(d) għandha tkun possibbli komunikazzjoni effettiva bejn il-kaptan tal-bastiment u l-persuna 
responsabbli mill-installazzjoni. 

6. Il-kummissjoni ta’ ispezzjoni tista’ ma titlobx l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10.04 fil-każ tal-
bastimenti tal-passiġieri awtorizzati jġorru sa massimu ta’ 600 passiġġier u b’tul ta’ mhux aktar 
minn 45 m, dmenti li l-batiment tal-passiġġieri jkun mgħammar bi pjattaforma skond is-
sezzjoni 5, l-ewwel sentenza, jew b’installazzjoni ekwivalenti skond sezzjoni 5, it-tieni 
sentenza. Minbarra dan, il-bastiment tal-passiġġiera għandu jkollu: 

(a) skrun tat-tmun, skrun ċiklojdali jew ġett ta’ l-ilma bħala propulsjoni prinċipali, jew 

(b) sistema tal-propulsjoni prinċipali b’2 unitajiet tal-propulsjoni, jew 

(ċ) sistema ta’ propulsjoni prinċipali u tagħmir li jimbotta l-pruwa.
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7. B’deroga mill-Artikolu 15.02, sezzjoni 9, il-bastimenti tal-passiġieri b’tul li ma jaqbiżx il-45 m 
u awtorizzati jġorru l-aktar l-aktar numru ta’ passiġġieri li jikkorispondi għat-tul tal-bastiment 
f’metri huma permessi jkollhom abbord, fiż-żona tal-passiġġieri, bieb tal-paratija kkontrollat 
manwalment skond l-Artikolu 15.02, sezzjoni 5, jekk: 

(a) il-bastiment għandu biss gverta waħda; 

(b) dan il-bieb huwa aċċessibbli b’mod dirett mill-gverta u mhuwiex aktar minn 10 m il-
bogħod mill-gverta; 

(ċ) it-tarf ta’ isfel ta’ l-iżbokk tal-bieb jinsab minn ta’ l-inqas 30 cm ’l fuq mill-art taż-żona tal-
passiġġieri, u 

(d) kull wieħed mill-kompartamenti maqsum mill-bieb huwa mgħammar b’allarm tal-livell 
tas-sentina. 

8. Fuq bastimenti tal-passiġġieri skond is-sezzjoni 7, b’deroga mill-Artikolu 15.06 sezzjoni 6 (ċ), 
rotta waħda tal-ħrib tista’ tgħaddi minn kċina, sakemm ikun hemm rotta tal-ħrib oħra (it-tieni 
waħda) disponibbli. 

9. Għall-bastimenti tal-passiġġieri b’tul li ma jaqbiżx il-45 m dan li ġej ma għandux japplika: 

 l-Artikolu 15.01, sezzjoni 2(e), meta l-installazzjonijiet tal-gass likwifikat huma 
mgħammra b’sistemi ta’ l-allarm adatti għal konċentrazzjonijiet CO li huma ta’ riskju 
għas-saħħa u għal taħlitiet ta’ gass u arja potenzjalment esplossivi. 

10. Id-diposizzjonijiet li ġejjin ma għandhomx japplikaw għall-batimenti tal-passiġġieri li ma 
jaqbżux il-25 m fit-tul: 

(a) l-Artikolu 15.04, sezzjoni 1, l-aħħar sentenza; 

(b) l-Artikolu 15.06, sezzjoni 6(ċ), għall-kċejjen, dment li tkun disponibbli rotta tal-ħrib (it-
tieni waħda) oħra; 

(ċ) l-Artikolu 15.07. 

11. Għall-bastimenti bil-kabini li jaqbżux tul ta’ 45 m, l-Artikolu 15.12, sezzjoni 10, ma għandux 
japplika, dment li l-għata tad-duħħan f’numru li jikkorrispondi għan-numru ta’ rmiġġ ikunu 
aċċessibbli malajr f’kull kabina. 
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KAPITOLU 15a 

ĦT IĠ I E T  S P EĊ I F IĊ I  GĦA L L - B A S T I M E N T I  T A L - P A S S IĠ I E R I  B I L -

Q L U GĦ  

Artikolu 15a.01 

L-applikazzjoni tal-Parti II 

B'żieda mad-disposizzjonijiet tal-Parti II, ir-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-
bastimenti tal-passiġġieri bil-qlugħ. 

Artikolu 15a.02 

Eċċezzjonijiet għal ċerti bastimenti tal-passiġġieri bil-qlugħ 

1. Għall-bastimenti tal-passiġġieri bil-qlugħ li għandhom LWL li ma jaqbiżx 45 m u numru 
permissibbli massimu ta' passiġġieri li ma jaqbiżx LWL f'metri sħaħ, id-disposizzjonijiet li ġejjin 
ma għandhomx japplikaw: 

(a) l-Artikolu 3.03, sezzjoni 7, sakemm l-ankri ma jinġarrux fil-pajpijiet tal-kubija; 

(b) l-Artikolu 10.02, sezzjoni 2(d), fir-rigward tat-tul; 

(ċ) l-Artikolu 15.08, sezzjoni 3(a); 

(d) l-Artikolu 15.15, sezzjoni 9(a). 

2. B'deroga mis-sezzjoni 1, in-numru tal-passiġġieri jista' jogħla sa 1,5 darba l- LWL f'metri sħaħ, 
jekk il-qlugħ, l-armar tal-bastiment u t-tagħmir tal-gverta jippermettu dan. 

Artikolu 15a.03 

Ir-rekwiżiti ta' l-istabbiltà għall-bastimenti bil-qlugħ 

1. Għall-kalkolu tal-mument tat-tiġnib skond l-Artikolu 15.03, sezzjoni 3, għandu jittieħed kont 
tal-qlugħ imgerbeb meta jiġi stabbilit iċ-ċentru tal-gravità tal-bastiment. 
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2. Filwaqt li jittieħed kont tal-kondizzjonijiet tat-tagħbija kollha skond l-Artikolu 15.03, sezzjoni 
2, u billi jintuża arranġament standard tal-qlugħ, il-mument tat-tiġnib ikkawżat mill-pressjoni 
tar-riħ ma għandux ikun għoli hekk li jaqbeż angolu ta' tiġnib ta' 20°. Fl-istess ħin 

(a) għandha tkun applikata pressjoni tar-riħ kostanti ta' 0,07 kN/m2 għall-kalkolu, 

(b) id-distanza ta' sigurtà residwa għandha tkun ta' l-inqas 100 mm, u 

(ċ) il-freeboard residwa m'għandhiex tkun negattiva. 

3. Ir-righting lever ta' l-istabbiltà statika għandu 

(a) jilħaq il-valur massimu tiegħu b'angolu ta' tiġnib ta' 25° jew aktar, 

(b) jammonta għal ta' l-inqas 200 mm b'angolu ta' tiġnib ta' 30° jew aktar, 

(ċ) ikun pożittiv f'angolu ta' t-tiġnib sa 60°. 

4. Iż-żona taħt il-kurva tar-righting lever m'għandhiex tkun anqas minn 

(a) 0,055 mrad sa 30°; 

(b) 0,09 mrad sa 40° jew fl-angolu li fih, żbokk mhux protett jilħaq wiċċ l-ilma u li huwa 
anqas minn 40°. 

Bejn 

(ċ) 30° u 40°, jew 

(d) 30° u l-angolu li fih, żbokk mhux protett jilħaq wiċċ l-ilma u li huwa anqas minn 40°, 

din iż-żona m'għandhiex tkun anqas minn 0,03 mrad. 

Artikolu 15a.04 

Ir-rekwiżiti tal-bini tal-bastimenti u r-rekwiżiti mekkaniċi 

1. B'deroga mill-Artikolu 6.01, sezzjoni 3, u l-Artikolu 9.01, sezzjoni 3, it-tagħmir għandu jkun 
imfassal għal tiġnib permanenti sa 20°. 

2. B'deroga mill-Artikolu 15.06, sezzjoni 5(a) u l-Artikolu 15.06, sezzjoni 9(b), il-kummissjoni ta' 
ispezzjoni tista', fil-każ ta’ bastimenti tal-passiġġieri bil-qlugħ ta’ mhux aktar minn 25 m ta’ tul, 
tawtorizza wisa’ liberu ta' anqas minn 800 mm għall-konnessjoni ta’ kuruturi u turġien mill-
gverta. Madankollu, il-wisa’ liberu għandu jkun minn ta' l-inqas 600 mm. 
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3. B'deroga mill-Artikolu 15.06, sezzjoni 10(a), il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista', f'każijiet 
speċifiċi, tawtorizza l-użu ta' guard-rails li jistgħu jitneħħew f'żoni fejn dan huwa meħtieġ 
għall-kontroll tal-qlugħ. 

4. Skond it-tifsira ta' l-Artikolu 15.07, il-qlugħ jgħoddu bħala sistemi tal-propulsjoni prinċipali. 

5. B'deroga mill-Artikolu 15.15, sezzjoni 7(ċ), l-għoli tax-xifer t'isfel ta’ l-iżbokk tal-bieb jista' 
jitnaqqas għal 200 mm 'l fuq mill-art taż-żona tal-passiġġieri. Meta jinfetaħ, il-bieb għandu 
jingħalaq u jissakkar b'mod awtomatiku. 

6. Jekk hemm possibiltà li l-iskrun idur fil-vojt filwaqt li l-bastiment ikun qiegħed ibaħħar bil-
qlugħ, kwalunkwe parti tas-sistema ta' propulsjoni li tkun fil-perikolu għandha tkun imħarsa 
kontra ħsara potenzjali. 

Artikolu 15a.05 

L-armar ta' l-arbli u l-ħbula b'mod ġenerali 

1. Il-partijiet ta' l-arbli u tal-ħbula għandhom ikunu rranġati b'tali mod li jiġi evitat li jisħnu b'mod 
mhux aċċettabbli. 

2. Jekk jintuża materjal ieħor minbarra l-injam jew jekk jintużaw tipi speċjali ta' armar tal-
bastiment, dan id-disinn għandu jiggarantixxi livelli ekwivalenti ta' sigurtà bil-valuri tad-
dimensjonijiet u s-saħħa stabbiliti f'dan il-Kapitolu. Bħala prova tar-robustezza 

(a) għandu jsir kalkolu tar-robustezza, jew 

(b) tinkiseb konferma ta' robustezza suffiċjenti minn soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata, jew 

(ċ) il-kejl għandu jkun ibbażat fuq il-proċeduri stabbiliti minn qafas regolatorju awtorizzat (eż. 
Middendorf, Kusk-Jensen). 

 Din l-evidenza għandha tiġi preżentata lill-kummissjoni ta' ispezzjoni. 
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Artikolu 15a.06 

L-arbulatura b'mod ġenerali 

1. Il-pennuni kollha għandhom ikunu magħmula minn materjal ta' kwalità għolja. 

2. L-injam għall-arbli għandu: 

(a) ikun mingħajr konċentrazzjonijiet ta' ngroppi; 

(b) ikun mingħajr alburnu fid-daqsijiet meħtieġa; 

(ċ) sakemm ikun possibbli ikun bil-vina dritta; 

(d) ikun fih l-anqas tabbir mgħawweġ possibbli. 

3. Jekk l-injam magħżul ikun jew pitch pine jew Oregon pine ta' livell tal-kwalità "clear and 
better" id-dijametri fit-tabelli mogħtija fl-Artikoli 15a.07 sa 15a.12 jistgħu jitnaqqsu b'5%. 

4. Jekk l-injam użat għall-arbli, l-arbli tal-gabja, pennuni, il-bomi u l-pupressi mhuwiex tond fiil-
cross-section tiegħu, dan l-injam għandu jkun ta' robustezza ekwivalenti. 

5. Il-pedestalli ta' l-arblu, ix-xaft ta' l-arblu u l-irbit fuq il-gverta, fuq il-pjanċi ta' l-art u fuq il-
pruwa jew il-poppa għandhom ikunu mibnija b'tali mod illi jistgħu jew jassorbu l-forzi li huma 
suġġetti għalihom jew li jittrasferuhom għall-partijiet konnessi ta' l-istruttura. 

6. Skond l-istabbiltà tal-bastiment u l-forzi esterni li dan ikun suġġett għalihom kif ukoll id-
distribuzzjoni tal-parti tal-qlugħ disponibbli, il-kummissjoni ta’ ispezzjoni tista', abbażi tad-
dimensjonijiet imniżżla fl-Artikoli 15a.07 sa 15a.12, tippermetti t-tnaqqis fit-trans-sezzjonijiet 
ta’ l-ispars u, fejn ikun adattat, ta' l-armar ta’ l-arbli u l-ħbula. Il-prova għandha tingħata skond 
l-Artikolu 15a.05, sezzjoni 2. 

7. Jekk il-perijodu ta' oxxillazzjoi tal-bastiment/perijodu tat-tidwir, f'sekondi, huwa anqas minn 
tliet kwarti tal-wisa’ tiegħu, f'metri, id-daqsijiet imniżżla fl-Artikoli 15a.07 sa 15a.12 
għandhom jiżdiedu. Il-prova għandha tingħata skond l-Artikolu 15a.05, sezzjoni 2. 

8. Fit-tabelli mogħtija fl-Artikoli 15a.07 sa 15a.12 u 15a.14, għandhom ikunu interpolati l-valuri 
intermedji possibbli . 
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Artikolu 15a.07 

Disposizzjonijiet speċjali għall-arbli  

1. L-arbli ta' l-injam għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 
 

Tul * 
(m) 

Dijametru fuq il-
gverta  
(cm) 

Dijametru fil-kruċetta 
(cm) 

Dijametru fit-trozza 
(cm) 

10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

* distanza mill-kruċetta sal-gverta 

 

  Jekk arblu għandu żewġ pennuni, id-dijametri għandhom jiżdiedu b'ta' l-inqas 10%. 

 Jekk arblu għandu aktar minn żewġ pennuni, id-dijametru għandu jiżdied b'ta' l-inqas 15 %. 

 Fil-każ ta' arbli li jitwaħħlu mill-gverta, id-dijametru tal-qiegħ ta' l-arblu għandu jkun ta' l-inqas 
75% tad-dijametru ta' l-arblu fil-livell tal-gverta. 

 

2. It-tagħmir ta' l-arblu, l-irbit, il-kruċetti u t-trozzi għandhom ikunu ta' daqs b'saħħtu biżżejjed u 
mwaħħla. 
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Artikolu 15a.08 

Disposizzjonijiet speċjali għall-arbli tal-gabja 

1. L-arbli tal-gabja ta' l-injam għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 
 

 
 

Tul * 
(m) 

Dijametru n-naħa 
t'isfel  
(cm) 

Dijametru f'nofs it-tul 
(cm) 

Dijametru fit-
tagħmir ** 

(cm) 
4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 

10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

* Tul totali ta' l-arblu tal-gabja, mingħajr il-quċċata ta' l-arblu  
** Dijametru ta' fuq ta' l-arblu fil-livell tat-tagħmir tal-quċċata ta' l-arblu. 

 

 Jekk qlugħ kwadri jkunu mwaħħla ma' l-arblu tal-gabja, id-daqsijiet imniżżla fit-tabella 
għandhom jiżdiedu b'10%. 

2. L-irkib bejn l-arblu tal-gabja u l-arblu għandu jkun ta' l-inqas 10 darbiet id-dijametru tal-qiegħ 
mitlub ta' l-arblu tal-gabja. 
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Artikolu 15a.09 

Disposizzjonijiet Speċjali għall-Pupressi 

1. Il-pupressi ta' l-injam għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 
 

Tul * 
(m) 

Dijametru tal-pruwa 
(cm) 

Dijametru f'nofs tul  
(cm) 

4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 
10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

* Tul totali tal-pupress 

 

2. Il-parti tal-pupress fuq in-naħa ta' ġewwa għandha jkollha tul ta' l-inqas erba' darbiet id-
dijametru tal-pupress fuq il-pruwa. 

3. Id-dijametru tal-pupress fil-quċċata tagħha għandu jkun ta' l-inqas 60% tad-dijametru tal-
pupress fil-pruwa. 

Artikolu 15a.10 

Disposizzjonijiet speċjali tal-bsaten tal-flokk 

1. Il-bsaten tal-flokk ta' l-injam għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 
 

Tul* (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dijametru fil-pruwa (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

* Tul totali tal-bastun tal-flokk 

2. Id-dijametru tal-bastun tal-flokk fil-quċċata tiegħu għandu jkun ta' l-inqas 60% tad-dijametru 
fil-pruwa. 
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Artikolu 15a.11 

Disposizzjonijiet speċjali għall-bomi l-kbar 

1. Il-bomi l-kbar ta' l-injam għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 
 

Tul* (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Dijametru (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

*Tul totali tal-boma l-kbira 

2. Id-dijametru tal-fus li jdur għandu jkun ta' l-inqas 72% tad-dijametru speċifikat fit-tabella. 

3. Id-dijametru tal-kantuniera ta' isfel tal-qala' għandu jkun ta' l-inqas 85% tad-dijametru 
speċifikat fit-tabella. 

4. Imkejjel mill-arblu, l-akbar dijametru għandu jkun fil-punt taż-żewġ terzi tat-tul. 

5. Fejn: 

(a) hemm angolu ta' anqas minn 65° bejn il-boma l-kbira u wara l-arlinga u l-folja prinċipali 
tkun imwaħħla mat-tarf tal-boma, jew 

(b) il-punt fejn teħel il-folja mhuwiex immiss mal-kantuniera ta' isfel tal-qala', 

 il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista', skond l-Artikolu 15a.05, sezzjoni 2, titlob dijametru akbar. 

6. Għal żoni tal-qlugħ ta' anqas minn 50 m², il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tawtorizza t-
tnaqqis fid-daqsijiet imniżżla fit-tabella. 

Artikolu 15a0.12 

Disposizzjonijiet speċjali għall-gaffi 

1. Il-gaffi ta' l-injam għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 
 

Tul* (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Dijametru (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

* Tul totali tal-gaff 

2. It-tul bla appoġġ tal-gaff għandu jkun mhux aktar minn 75%. 

3. Ir-robustezza meta tinqasam il-crowfoot għandha tkun ta' l-inqas ekwivalenti għal 1,2 drabi r-
robustezza ta' meta tinqasam il-quċċata tal-gindazz. 
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4. L-angolu ta' fuq tal-crowfoot għandu jkun massimu ta' 60°. 

5. Jekk, b'deroga minn sezzjoni 4, l-angolu ta' fuq tal-crowfoot huwa akbar minn 60°, ir-
robustezza meta jinqasam għandha tkun irranġata sabiex takkomoda l-forzi li imbagħad iseħħu. 

6. Għal uċuħ ta' qlugħ ta' anqas minn 50 m², il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tawtorizza t-
tnaqqis fid-daqsijiet imniżżla fit-tabella. 

Artikolu 15a.13 

Disposizzjonijiet ġenerali għall-armar wieqaf u dak korrenti 

1. L-armar wieqaf u korrenti għandu jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ robustezza mniżżla fl-Artikoli 
15a.14 u 15a.15. 

2. Il-konnessjonijiet tal-kejbil tal-wajer jistgħu jieħdu l-forma ta': 

(a) ċomb tal-wajer, 

(b) tubi tal-kompressjoni, jew 

(ċ) tubi ta' l-issiġġillar. 

 Iċ-ċomb tal-wajer għandu jkun mibrum u t-trufijiet għandhom ikunu bit-tarjola. 

3. Iċ-ċombi għandhom ikunu provduti bir-radanċa. 

4. Il-ħbula għandhom jgħaddu b'tali mod sabiex ma jfixklux id-daħliet u l-passaġġi madwar il-
magni. 

Artikolu 15a.14 

Disposizzjonijiet speċjali għall-armar wieqaf 

1. L-istralli u s-sartji għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 
 

It-tul ta' l-arblu * (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Ir-reżistenza tal-ġibda ta' l-istrall 
(kN) 

160 172 185 200 220 244 269 294 

Ir-reżistenza tal-ġibda s-sartji 355 415 450 485 525 540 630 720 
Numru tal-kejbils tas-sartji u l-ħbula 
kull naħa 

3 3 3 3 3 3 4 4 

* distanza mill-quċċata jew il-kruċetta sal-gverta 
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2. Il-patrazzi, l-arbli tal-gabja, is-sartji li jtiru, il-bsaten tal-flokk u s-sartji tal-pupress għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin: 

 
It-tul ta' l-arblu * (m) <13 13-18 >18 
Ir-reżistenza tal-ġibda tal-patrazzi (kN) 89 119 159 
Ir-reżistenza tal-ġibda ta' l-arblu tal-gabja (kN) 89 119 159 
It-tul ta' l-arblu tal-gabja (m) <6 6-8 >8 
Ir-reżistenza tal-ġibda ta' l-arblu tas-sartja li ttir 
(kN) 

58 89 119 

It-tul tal-bastun tal-flokk (m) <5 5-7 >7 
Ir-reżistenza tal-ġibda tas-sartja tal-pupress (kN) 58 89 119 

* distanza mill-quċċata jew kruċetta sal-gverta 

3. Id-disinn tal-ħabel preferut għandu jkun ibbażat fuq il-Metodu tal-Kostruzzjoni tal-Ħabel 6 x 7 
FE fil-klassi ta’ robustezza 1550 N/mm². Alternattivament, fl-istess klassi ta’ robustezza, jista' 
jintuża l-Metodu tal-Kostruzzjoni 6 x 36 SE jew 6 x 19 FE. Minħabba l-elastiċità ogħla tal-
Metodu tal-Kostruzzjoni 6 x 19, is-saħħiet tar-reżistenza mogħtija fit-tabella għandhom 
jiżdiedu b'10%. L-użu tad-disinn tal-ħabel differenti għandu jkun permess sakemm illi għandu 
proprjetajiet kumparabbli. 

4. Jekk tintuża arbulatura riġida, is-saħħiet tar-reżistenza' murija fit-tabella għandhom jiżdiedu bi 
30%. 

5. Għall-arbulatura, jistgħu jintużaw biss furċelli, anelli u boltijiet approvati. 

6. Il-boltijiet, il-furċelli, l-anelli u turnbuckles għandhom ikunu jistgħu jintrabtu tajjeb. 

7. Ir-reżistenza tal-ġibda tal-brilja tal-pupress għandha tkun ta' l-inqas 1,2 drabi aktar mir-
reżistenza tal-ġibda tas-sartja tal-flokk u tas-sartja li ttir rispettivi. 

8. Għal bastimenti b'anqas minn 30 m³ ta' spjazzament ta' l-ilma, il-kummissjoni ta' ispezzjoni 
tista' tippermetti t-tnaqqis fir-robustezza tat-tensjoni muri fit-tabella li tidher hawn taħt: 

 
Spjazzament ta' l-ilma diviż bin-numru ta' l-

arbli (m³) 
Tnaqqis 

(%) 
(>20 sa 30) 20 

10 sa 20 35 
< 10 60 
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Artikolu 15a.15 

Disposizzjonijiet speċjali għall-armar korrenti 

1. Għall-armar korrenti, għandhom jintużaw ħbula tal-fibra jew ħbula tal-wajer ta' l-azzar. Ir-
reżistenza tal-ġibda minima u d-dijametru għall-armar korrenti għandha, fir-rigward ta' l-erja 
tal-qlugħ, tissodisfa r-rekwiżiti minimi li ġejjin: 

 
Tip ta' armar korrenti Materjal tal-ħabel Wiċċ tal-qlugħ  

 (m²) 
Reżistenza minima 
tal-ġibda (KN) 

Dijametru tal-
ħabel (mm) 

Gindazzi tal-Qala'  Wajer ta' l-azzar Sa 35 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Fibra (polipropilene-PP) Dijametru tal-ħabel ta' l-inqas 14 mm u dawwara għall-
ħabel kull 25 m2 jew parti minnha 

Gindazzi tal-qlugħ tal-
Gaff 
Gindazzi tal-qlugħ tal-
quċċata 

Wajer ta' l-azzar sa 50 
> 50 sa 80 
> 80 sa 120 
>120 to 160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 

10 
12 

 Fibra (PP) Dijametru tal-ħabel ta' l-inqas 18 mm u dawwara għall-
ħabel kull 30 m2 jew parti minnha 

L-iskotta tal-Qala' Fibra (PP) Sa 40 14  
  > 40 18  
 Għall-qlugħ ta' aktar minn 30 m2, l-iskotta għandha tieħu l-forma ta' sett ta' ħbula 

jew għandha tkun tista' taħdem b'vinċ 
Gaff- / Quċċata Wajer ta' l-azzar < 100 60 10 
Skotti tal-qlugħ  100 sa 150 85 12 
  > 150 116 14 
  Għall-iskotti tal-qlugħ ta' fuq, huma neċessarji elementi ta' 

konnessjoni elastiċi (fore runners) . 
 Fibra (PP) Id-dijametru tal-ħabel għandu jkun ta' l-inqas 18 mm u ta' 

l-inqas tliet dawwariet għall-ħabel. Fejn l-erja tal-qlugħ 
hija akbar minn 60 m2, dawwara waħda għall-ħabel kull 

20 m2 

 

2. L-armar korrenti li jifforma parti mit-twaħħill ta' l-istralli għandu jkollu reżistenza tal-ġibda li 
tikkorrispondi għal dik ta' l-istrall jew tas-sartja rispettivi. 

3. Jekk jintuża materjal ieħor minbarra dak imniżżel f'sezzjoni 1, għandu jkun hemm konformità 
mal-valuri ta’ robustezza mogħtija fit-tabella f'sezzjoni 1. 

M'għandhomx jintużaw il-ħbula tal-fibra tal-polietilene 
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Artikolu 15a.16 

It-tagħmir u partijiet ta' l-armar 

1. Jekk jintużaw ħbula tal-wajer ta' l-azzar jew ħbula tal-fibra, id-dijametri tad-dawwara tal-ħabel 
(mkejla minn ċentru ta' ħabel sa ċentru ta' ħabel) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li 
ġejjin: 

 
Wajer ta' l-azzar (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Fibra (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Dawwara tal-ħabel (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

2. B'deroga minn sezzjoni 1, id-dijametru tad-dawwara tal-ħabel jista' jkun ekwivalenti għal sitt 
darbiet id-dijametru tal-wajer ta' l-azzar, sakemm illi l-wajer ta' l-azzar ma jgħaddix 
kontinwament fuq id-dawwari. 

3. Ir-reżistenza tal-ġibda tat-tagħmir (e.g. il-furċelli, l-anelli, it-turnbuckles, il-pjanċi ta’ l-għajn, 
il-boltijiet, iċ-ċrieki u l-qajd) għandhom ikunu kompatibbli mar-reżistenza tal-ġibda ta' l-armar 
wieqaf jew korrenti li magħhom ikunu mwaħħla. 

4. L-irbit ta' l-istamnar ta' l-istralli jew tas-sartji għandu jkun disinnjat li jieħu l-forzi li għalihom 
ikunu suġġetti. 

5. Qajd wieħed biss, flimkien ma' l-istrall jew is-sartja rilevanti, jistgħu jkunu marbuta ma' kull 
anella. 

6. Blokokk tal-gindazz u l-wajer li jerfa' d-derik tal-bastiment mit-tarf ta' fuq għandhom ikunu 
marbuta sew ma' l-arblu, u l-crowfeet li jdur użat għal dan l-iskop għandu jkun f'kondizzjoni 
tajba. 

7. L-affarijiet imqabbda ma' l-eye-bolts, il-bitta, il-pinnijiet ta' l-issikkar u l-poġġamani tal-fifra 
għandhom ikunu disinnjati li jirreżiostu għall-forzi li għalihom huma suġġetti. 

Artikolu 15a.17 

Il-qlugħ 

1. Għandu jkun żgurat li l-qlugħ jkunu jistgħu jiddaħħlu b’mod sempliċi, malajr u mingħajr 
periklu. 

2. Il-wiċċ tal-qlugħ għandu jkun xieraq għat-tip ta' bastiment u l-ispjazzament ta' l-ilma. 



 
13274/05  TS/gc 201 
ANNESS II DG C III  MT 

Artikolu 15a.18 

It-tagħmir 

1. Il-bastimenti li huma mgħammra b'bastun tal-flokk jew b'pupress għandhom ikollhom xibka 
tal-pupress u numru adegwat ta' strumenti ta' l-irbit u tal-ġbid. 

2. Jista' ma jkunx hemm bżonn tat-tagħmir skond is-sezzjoni 1 jekk il-bastun tal-flokk jew il-
pupress huwa mgħammar b'ingassa ta' ħabel ta' l-idejn u ħabel tas-saqajn ta' daqs adegwat li 
jippermetti li l-irbit ta’ sigurtà jitwettaq abbord. 

3. Għax-xogħol ta' l-armar, għandu jkun provdut is-siġġu tan-nawċier. 

Artikolu 15a.19 

L-ittestjar 

1. L-armar tal-bastiment għandu jkun ittestjat mill-kummissjoni ta' ispezzjoni kull 2,5 snin. Bħala 
minimu, it-test għandu jkopri dan li ġej: 

(a) il-qlugħ, inkluż l-arlingi, il-kantuniera ta' isfel ta' qala’ u t-tinżlor; 

(b) l-istat ta' l-arbulatura; 

(ċ) l-istat ta' l-armar tal-bastiment wieqaf u korrenti flimkien mal-konnessjonijiet tal-wajer tal-
kejbil; 

(d) il-faċilitajiet sabiex jittieħed il-qlugħ malajr u mingħajr periklu; 

(e) l-irbit sigur tal-blokok tal-gindazz u l-wajer li jerfa' d-derik tal-bastiment mit-tarf ta' fuq; 

(f) l-irbit ta' l-arblu mastru tal-bastiment u punti ta' irbit ieħor għall-armar wieqaf u korrenti li 
huma marbuta mal-bastiment; 

(g) il-vinċijiet għat-tħaddim tal-qlugħ; 

(h) il-faċilitajiet l-oħra mwaħħla għall-iskop tat-tbaħħir, bħall-irdoss u t-tagħmir għat-tħaddim 
tagħhom; 
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(i) il-miżuri li jittieħdu sabiex ikun evitat il-grif tal-gverta, l-armar wieqaf u korrenti u l-qlugħ; 

(j) it-tagħmir skond l-Artikolu 15a.18. 

2. Dik il-parti ta' l-arblu tal-bastiment ta' l-injam li tgħaddi mill-gverta u li tkun tinsab taħt il-
gverta għandha tkun eżaminata mill-ġdid f'intervalli li għandhom ikunu stabbiliti mill-
kummissjoni ta’ ispezzjoni, iżda ta' l-inqas fl-okkazzjoni ta' kull ispezzjoni perijodika skond l-
Artikolu 2.09. L-arblu tal-bastiment għandu jinqala' għal dan l-iskop. 

3. Ċertifikat ta' l-aħħar ispezzjoni mwettqa skond is-sezzjoni 1 u maħruġ, datat u ffirmat mill-korp 
ta' spezzjoni, għandu jinġarr abbord. 
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KAPITOLU 16 

ĦT IĠ I E T  S P EĊ I F IĊ I  A P P L I K A B B L I  GĦA L L - I NĠE N J I  M AĦS U B A  
L I  J I F F U R M A W  P A R T I  M I N N  K O N V O J  I M B U T T A T  J E W  

I R M U N K A T  J E W  M I N N  F O R M A Z Z J O N I  ĠE N B  M A ’  ĠE N B  

Artikolu 16.01 

Inġenji adatti biex jimbuttaw 

1. Inġenji li għandhom jintużaw għall-iskopijiet ta' imbuttar għandhom ikollhom strument ta' l-
imbottar adattat. Għandhom ikunu ddisinnjati u mgħammra b'tali mod illi: 

(a) jippermettu lill-ekwipaġġ sabiex faċilment u mingħajr periklu jaqsmu għall-inġenju 
mbuttat bl-apparati ta' l-igganċjar imqabbda; 

(b) jippermettulhom jokkuppaw posizzjoni fissa fir-rigward ta' l-inġenju imqabbad; 

(ċ) jevitaw ċaqliq relattiv bejn l-inġenji nnifishom. 

 
2. Jekk l-inġenji jkunu mqabbda flimkien b'kejbils, l-inġenju li jimbotta għandu jkun mgħammar 

b'ta' l-inqas żewġ vinċijiet speċjali jew strumenti ta' l-igganċjar ekwivalenti sabiex jissikkaw il-
kejbils. 

3. L-istrumenti ta' l-igganċjar għandhom jippermettu li tkun iffurmat muntaġġ riġidu ma' l-inġenju 
mbuttat. 

 Fejn il-konvojs jikkonsistu f'inġenju li jimbotta u inġenju mbuttat l-apparat ta' gganċjar jistgħu 
jippermettu artikolazzjoni kontrollata. L-unitajiet li jsuqu neċessarji għandhom jassorbu l-forzi 
li għandhom jintbagħtu u għandhom ikunu jistgħu jkunu kkontrollati b'mod faċli u mingħajr 
periklu. L-Artikoli 6.02 sa 6.04 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal dawn l-unitajiet li 
jmexxu. 

4. Jista' ma jkunx hemm il-paratija ta’ kolliżjoni msemmija fl-Artikolu 3.03, sezzjoni 1(a), għall-
inġenji li jimbuttaw. 

Artikolu 16.02 

L-inġenji adatti biex jiġu mbuttati 

1. Dan li ġej ma għandux japplika għal puntuni mingħajr sistema tat-tmun, akkomodazzjoni, 
kmamar tal-magni jew tal-bojlers: 

(a) Kapitoli 5 sa 7 u 12; 

(b) l-Artikolu 8.08, sezzjonijiet 2 sa 8, l-Artikolu 10.02 u l-Artikolu 10.05, sezzjoni 1. 
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 Jekk is-sistemi tat-tmun, l-akkomodazzjoni, il-kmamar tal-magni u tal-bojlers ikunu preżenti r-
rekwiżiti rilevanti ta' dan l-Anness għandhom japplikaw għalihom. 

2. Minbarra dan, puntuni li jinġarru minn bastiment li t-tul L tiegħu ma jaqbiżx l- 40 m għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) Jista' ma jkunx hemm il-paratiji tal-ħbit imsemmija fl-Artikolu 3.03, sezzjoni 1, jekk l-
uċuħ ta' quddiem jistgħu jġorru tagħbija ta' l-inqas 2,5 darba dik stabbilita għall-paratiji tal-
ħbit fuq il-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni bl-istess fundar u mibnija skond ir-
rekwiżiti tas-soċjetà ta’ klassifikazzjoni approvata. 

(b) B'deroga mill-Artikolu 8.08, sezzjoni 1, il-kompartiment tal-qiegħ doppju li għalihom 
aċċess huwa diffiċli ma għandhomx ikunu li jniżżlu l-ilma għajr jekk il-volum tagħhom 
jaqbeż 5% ta' l-ispjazzament ta' l-ilma tal-puntun li jinġarr minn bastiment bil-fundar 
mgħobbi massimu awtorizzat. 

3. Inġenji tal-baħar maħsuba sabiex jiġu mbuttati għandhom ikunu mgħammra bi strumenti ta' l-
igganċjar li jiżguraw konnessjoni mingħajr periklu ma' inġenji oħra. 

Artikolu 16.03 

L-inġenji adatti biex imexxi formazzjonijiet ġenb ma’ ġenb 

Inġenji maħsuba sabiex jimbottaw formazzjonijiet ġenb ma’ ġenb għandhom ikunu mgħammra 
b'bollardi jew strumenti ekwivalenti li, bħala riżultat tan-numru u l-arranġament tagħhom, 
jippermettu li l-formazzjoni tkun igganċjata mingħajr periklu. 

Artikolu 16.04 

L-inġenji adatti biex ikunu mmexxija f'konvojs 

Inġenji maħsuba sabiex ikunu mbuttati f'konvojs għandhom ikunu mgħammra bi strumenti ta' l-
igganċjar, bollardi jew strumenti ekwivalenti, li bħala riżultat tan-numru u l-arranġament tagħhom, 
jiżguraw konnessjoni mingħajr periklu ma' inġenji oħra fil-konvoj. 
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Artikolu 16.05 

L-inġenji adatti għall-irmunkar 

1. Inġenji maħsuba għall-irmunkar għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) L-istrumenti ta' l-irmunkar għandhom ikunu rranġati b'tali mod illi l-użu tagħhom ma 
jikkompromettix is-sigurtà ta' l-inġenju, l-ekwipaġġ jew il-merkanzija. 

(b) Inġenji li jirmunkaw jew jiġbdu għandhom ikunu mgħammra b'ganċ ta' l-irmunkar li 
għandu jkun jista’ jiġi maħlul mingħajr periklu mill-kamra tat-tmunier; dan ma għandux 
japplika jekk id-disinn jew fittings oħra jipprevjenu li l-inġenju jinqaleb. 

(ċ) L-istrumenti li jirmonkaw għandhom jikkonsistu f'vinċ jew ganċ ta' l-irmunkar. L-
istrumenti ta' l-irmunkar għandhom ikunu 'l quddiem mill-iskrun. Dan ir-rekwiżit 
m'għandux japplika għal inġenji li jitmexxew mill-unjitajiet tal-propulsjoni tagħhom bħall-
iskrun ċiklojdali u tat-tmun tal-pruwa. 

(d) B'deroga milr-rekwiżiti ta' (ċ), għal inġenji li jagħtu biss – skond ir-regolamenti ta' l-
awtorità tan-navigazzjoni applikabbli ta' l-Istati Membri – għajnuna ta' irmunkar, lil inġenji 
li jaħdmu b'mutur, appart li jirmonka bħall-bollard jew tagħmir ekwivalenti għandhom 
ikunu biżżejjed. Punt (b) għandu japplika mutatis mutandis. 

(e) Fejn il-kejbils ta' l-irmunkar jistgħu jitħabblu mal-poppa tal-bastiment, għandhom ikunu 
pprovduti ċrieki ta' gwida bi strumenti li jwaqqfu l-kejbil. 

2. Inġenji ta’ tul L li jaqbżu t-86 m m'għandhomx ikunu awtorizzati jirmunkaw għan-niżla. 

Artikolu 16.06 

It-testijiet tan-navigazzjoni fuq konvojs 

1. Sabiex bastiment li jimbotta jew bastiment bil-magna jkunu awtorizzati jimbuttaw konvoj 
riġidu, u li jdaħħlu dan fuq iċ-ċertifikat Komunitarju, il-kummissjoni ta’ ispezzjoni għandha 
tiddeċiedi liema formazzjonijiet għandhom ikunu preżentati u għandha twettaq it-testijiet ta’ 
navigazzjoni msemmija fl-Artikolu 5.02 mal-konvoj fil-formazzjoni(jiet) li għalihom issir 
applikazzjoni, li l-kummissjoni ta’ ispezzjoni tqis li huma l-anqas favorevoli. Ir-rekwiżiti 
imniżżla fl-Artikoli 5.02 sa 5.10 għandhom ikunu sodisfatti minn dan il-konvoj. 
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 Il-kummissjoni ta' ispezzjoni għandha tikkontrolla li l-konnessjoni riġida ta' l-inġenji kollha fil-
konvoj tinżamm matul il-manuvri meħtieġa mill-Kapitolu 5. 

2. Jekk matul it-testijiet tan-navigazzjoni msemmija f'sezzjoni 1 hemm stallazzjonijiet speċifiċi 
abbord l-inġenji li qiegħdin ikunu imbuttati jew jitmexxew ġenb ma' ġenb, bħas-sistemi tat-
tmun, l-unitajiet tal-propulsjoni jew tagħmir ta' l-immanuvrar, jew ganċijiet artikulati sabiex 
jiġu sodisfatti r-rekwiżiti mniżżla fl-Artikoli 5.02 sa 5.10, dan li ġej għandu jiddaħħal fuq iċ-
ċertifikat Komunitarju għall-inġenju li jimbotta l-konvoj: il-formazzjoni, il-posizzjoni, l-isem u 
n-numru uffiċjali ta' dawk l-inġenji li huma mgħammra bl-istallazzjonijiet speċifiċi użati. 

Artikolu 16.07 

Dħul fuq iċ-ċertifikat Komunitarju 

1. Jekk inġenju hu maħsub sabiex jimbotta konvoj, jew li jkun imbuttat f'konvoj, il-konformità 
tiegħu mar-rekwiżiti rilevanti mniżżla f'Artikoli 16.01 sa 16.06 għandha tiddaħħal fiċ-ċertifikat 
Komunitarju. 

2. It-tagħrif li ġej għandu jiddaħħal fuq iċ-ċertifikat Komunitarju għall-inġenju li jimbotta: 

(a) il-konvojs u l-formazzjonijiet li ġew aċċettati; 

(b) it-tipi ta' ganċijiet; 

(ċ) il-forzi ta' l-igganċjar massimu stabbiliti, u 

(d) fejn ikun jixraq, ir-robustezza tat-tensili tal-kejbils ta' l-igganċjar għall-konnessjoni 
lonġitudinali kif ukoll in-numru ta' tidwir tal-kejbil. 
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