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Abbozz 

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru …/.. 

ta’ […] 

dwar ir-rekwiżiti tal-persunal 

IL-KUMMISSJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE1, emendat mir-
Regolament (KE) Nru 1108 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 20092 
(minn hawn ’il quddiem imsemmi bħala r-‘Regolament Bażiku’) u b’mod partikulari l-
Artikolu 7 tiegħu,  

Billi: 

(1) Ir-Regolament Bażiku jistabbilixxi rekwiżiti essenzjali komuni biex jipprovdi livell 
uniformi għoli ta’ sikurezza tal-avjazzjoni ċivili u protezzjoni tal-ambjent; jirrikjedi li 
l-Kummissjoni tadotta r-regoli implimentattivi meħtieġa biex tkun żgurata l-
applikazzjoni uniformi tagħhom; jistabbilixxi l-‘Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-
Avjazzjoni’ (minn hawn ’il quddiem imsemmija bħala ‘l-Aġenzija’) biex tgħin lill-
Kummissjoni fl-iżvilupp ta’ tali regoli implimentattivi.  

(2) Huwa meħtieġ li jkunu adottati rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi komuni 
għal-liċenzji tal-bdoti, suġġetti għar-Regolament Bażiku; tali rekwiżiti u proċeduri 
għandhom jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, il-manutenzjoni, l-emenda, is-
sospensjoni jew ir-revoka tal-liċenzji jew iċ-ċertifikati adattati.  

(3) L-adozzjoni ta’ miżuri għall-implimentazzjoni ta’ rekwiżiti essenzjali komuni fil-
qasam tal-liċenzji tal-bdoti, il-Kummissjoni trid toqgħod attenta li jirriflettu l-prattiki 
l-aktar moderni, inklużi l-aħjar prattiki, u l-progress xjentifiku u tekniku fil-qasam tat-
taħriġ tal-bdoti. 

(4) Il-ħtieġa li tkun żgurata l-uniformità fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti komuni tal-liċenzji 
tal-bdoti tagħmilha neċessarja li l-proċeduri komuni jkunu segwiti mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u fejn hu applikabbli, l-Aġenzija tevalwa l-konformità 
ma’ dawn ir-rekwiżiti; l-Aġenzija għandha tiżviluppa mezzi aċċettabbli ta’ konformità 
u materjal ta’ gwida biex tħaffef l-uniformità regolatorja meħtieġa.  

(5) Huwa meħtieġ li tkun tista’ ssir transizzjoni bla skossi għall-qafas regolatorju ġdid tal-
Aġenzija biex ikun żgurat li jinżamm livell għoli u uniformi ta’ sigurtà fl-avjazzjoni 
ċivili fil-Komunità; huwa meħtieġ li jkun ipprovdut żmien biżżejjed lill-industrija 
aeronawtika u l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri biex jadattaw għal dan il-qafas 

                                                 
1 ĠU L 79, 13.3.2008, pġ.1. 
2 ĠU L 309, 24.11.2009, pġ.51. 
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ġdid u biex jirrikonoxxu l-validità kontinwa tal-liċenzji u ċ-ċertifikati maħruġa qabel 
id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 69 tar-Regolament Bażiku. 

(6) Il-miżuri pprovduti minn dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-opinjoni maħruġa 
mill-Aġenzija skont l-Artikoli 17(2)(b) u 19(1) tar-Regolament Bażiku. 

(7) Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat 
tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni stabbilit bl-Artikolu 54(3) tar-
Regolament Bażiku, 

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT: 

Artikolu 1 

L-objettiv u l-firxa 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi komuni għal: 

1. il-liċenzji, it-taħriġ u l-ittestjar tal-bdoti involuti fit-tħaddim tal-inġenji tal-ajru 
msemmija fl-Artikolu 4(1)(b) u (c) tar-Regolament Bażiku; 

2. iċ-ċertifikazzjoni tal-persunal responsabbli biex jipprovdu taħriġ fit-titjir jew taħriġ 
fis-simulazzjoni tat-titjir u għall-evalwazzjoni tal-ħiliet tal-bdoti.  

3. il-liċenzji, it-taħriġ u l-ittestjar tal-bdoti tal-inġenji tal-ajru msemmija f’(a)(ii), (d) u 
(h) tal-Anness II għar-Regolament Bażiku, meta jintużaw fit-trasport kummerċjali bl-
ajru. 

Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament: 

1. ‘ICAO Anness 1’ tfisser l-Anness 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali, iffirmata f’Ċikago fis-7 ta’ Diċembru 1944;  

2. ‘JAA’ tfisser Awtoritajiet tal-Avjazzjoni Konġunti; 

3. ‘Liċenzja ta’ Bdot ta’ Inġenju tal-Ajru Ħafif (LAPL)’ tfisser il-liċenzja ta’ bdot ta’ 
rikreazzjoni kif prevista fl-Artikolu 7 tar-Regolament Bażiku; 

4. ‘Parti-21’ tfisser l-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 
tal-24 ta’ Settembru 2003, li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni biex inġenji tal-
ajru, prodotti, partijiet u tagħmir irrelatat jiġu ċċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li 
ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet 
irrelatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom; 

5. ‘Parti-AR’ tfisser ir-Regoli Implimentattivi għar-Regolament Bażiku li jistabbilixxu 
r-rekwiżiti għall-awtoritajiet kompetenti; 

6. ‘Parti-OR’ tfisser ir-Regoli Implimentattivi għar-Regolament Bażiku li jistabbilixxu 
r-rekwiżiti għall-organizzazzjonjiet. 



MT 4   MT 

Artikolu 3 

Il-liċenzji tal-bdoti 

Il-persunal imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jkun ikkwalifikat skont id-dispożizzjonijiet tal-
Anness I għal dan ir-Regolament, minn issa ’l quddiem imsejjaħ Parti-FCL. 

Artikolu 4 

Il-liċenzji tal-bdoti nazzjonali  

1. Il-liċenzji nazzjonali tal-bdoti, inklużi kwalunkwe klassifikazzjonijiet, ċertifikati, 
awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki assoċjati, maħruġa jew irrikonoxxuti minn Stat 
Membru skont ir-rekwiżiti u l-proċeduri tal-JAA qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jitqiesu li nħarġu skont dan ir-Regolament. 

2. Sad-data tal-applikabilità tad-dispożizzjonijiet irrelatati tal-Parti-FCL skont l-
Artikolu 10, id-detenturi tal-liċenzji nazzjonali tal-bdoti, inklużi kwalunkwe 
klassifikazzjonijiet, ċertifikati, awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki assoċjati 
għandhom ikollhom il-liċenzji nazzjonali tal-bdoti kkonvertiti f’liċenzji u 
klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL mill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru li ħareġ il-liċenzja nazzjonali tal-bdoti.  

3. Liċenzji nazzjonali tal-bdoti, inklużi kwalunkwe klassifikazzjonijiet, ċertifikati, 
awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki assoċjati: 

(a) għall-ajruplani u l-ħelikopters, għandhom ikunu kkonvertiti f’liċenzji u 
klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-Anness II għal dan ir-Regolament. 

(b) għal kategoriji oħra ta' inġenji tal-ajru, għandhom ikunu kkonvertiti f’liċenzji u 
klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL f’konformità mal-
prinċipji stabbiliti f’rapport ta’ konverżjoni. 

4. Ir-rapport ta’ konverżjoni msemmi f’3(b) għandu: 

(a) jkun żviluppat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li ħareġ il-liċenzja 
nazzjonali tal-bdoti, inklużi kwalunkwe klassifikazzjonijiet, ċertifikati, 
awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki assoċjati u approvati mill-Aġenzija; 

(b) jiddeskrivu r-regoli nazzjonali li fuq il-bażi tagħhom inħarġu l-liċenzji 
nazzjonali tal-bdoti; 

(c) jiddeskrivi l-firxa tal-privileġġi li ngħataw lill-bdoti; 

(d) jindika għal liema rekwiżiti tal-Parti-FCL għandu jingħata kreditu;  

(e) jindika kwalunkwe limitazzjoni li jista’ jkun meħtieġ li tkun inkluża fil-liċenzji 
u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL, u liema rekwiżiti l-
bdot ikun irid jikkonforma magħhom biex jitneħħew dawk il-limitazzjonijiet; 

(f) jinkludi kopji tad-dokumenti kollha meħtieġa biex jintwerew l-elementi ta’ 
hawn fuq, inklużi kopji tar-rekwiżiti u l-proċeduri nazzjonali relevanti. 

5. Il-firxa tal-privileġġi mogħtija lill-bdoti li l-liċenzji nazzjonali tal-bdoti tagħhom, 
inklużi kwalunkwe klassifikazzjonijiet, ċertifikati u/jew kwalifiki assoċjati huma 
kkonvertiti f’liċenzji u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL 
għandhom għall-inqas ikopru l-firxa tal-attivitajiet li l-bdoti qed iwettqu fid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, sakemm il-livell tas-sigurtà ma jkunx affettwat.  
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6. Minkejja l-paragrafi (1) u (3) (a), id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ għalliem jew 
eżaminatur tal-klassifikazzjoni ta’ klassi li jżomm privileġġi għal ajruplani kumplessi 
ta’ prestazzjoni għolja ta' bdot wieħed għandhom ikollhom dawk il-privileġġi 
kkonvertiti f’ċertifikat ta’ għalliem jew eżaminatur tal-klassifikazzjoni tat-tip għal 
ajruplani ta' bdot wieħed. 

Artikolu 5 

Bdoti tat-testijiet tat-titjiriet 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, il-bdoti li fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament kienu qed iwettqu testijiet tat-titjiriet tal-kategorija 1 u 2 kif iddefiniti 
fil-Parti-21, jew kienu qed jipprovdu tagħlim lill-bdoti tat-testijiet tat-titjiriet, 
għandhom ikollhom il-kwalifiki nazzjonali tat-testijiet tat-titjiriet ikkonvertiti fi 
klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjiriet tal-Parti-FCL u, fejn hu applikabbli, 
ċertifikati ta’ għalliema tat-testijiet tat-titjiriet mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li ħareġ il-kwalifiki nazzjonali tat-testijiet tat-titjiriet.  

2. Din il-konverżjoni għandha ssir f’konformità mal-prinċipji ta’ rapport ta’ 
konverżjoni li għandu jsegwi r-rekwiżiti tal-Artikolu 4(4) u (5), sad-data tal-
applikabilità tad-dispożizzjonijiet irrelatati tal-Parti-FCL, skont l-Artikolu 10. 

Artikolu 6 

Inġiniera ta’ abbord  

1. Id-detenturi tal-liċenzji nazzjonali ta’ inġiniera ta’ abbord, inklużi kwalunkwe 
klassifikazzjonijiet, ċertifikati, awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki assoċjati maħruġa 
skont l-Anness I tal-ICAO, li jixtiequ jikkonvertu l-liċenzji nazzjonali ta’ inġiniera 
ta’ abbord tagħhom f’liċenzji tal-bdoti u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati 
tal-Parti-FCL għandhom japplikaw għand l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li 
ħareġ il-liċenzja nazzjonali ta’ inġiniera ta’ abbord.  

2. Il-liċenzji nazzjonali ta’ inġiniera ta’ abbord, inklużi kwalunkwe klassifikazzjonijiet, 
ċertifikati, awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki assoċjati jistgħu jkunu kkonvertiti 
f’liċenzji tal-bdoti u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL skont 
ir-rapport ta’ konverżjoni li għandu jsegwi r-rekwiżiti tal-Artikolu 4(4) u (5), u meta 
l-applikant ikun jixtieq japplika għal Liċenzja ta’ Bdot ta’ Linja tal-Ajru tat-Trasport 
għall-ajruplani, jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-ikkreditar tal-
FCL.510.A(c)(2) tal-Parti-FCL. 

Artikolu 7 

Il-liċenzji ta’ pajjiżi terzi 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1, l-Istati Membri jistgħu jaċċettaw il-liċenzji 
ta’ pajjiżi terzi, inklużi kwalunkwe klassifikazzjonijiet, ċertifikati, 
awtorizzazzjonijiet u/jew kwalifiki u ċertifikati mediċi assoċjati maħruġa minn jew 
f’isem pajjiżi terzi, skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness III għal dan ir-Regolament. 

2. L-applikanti għal liċenzji u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL 
li diġà huma detenturi ta’ mill-inqas liċenzja ekwivalenti maħruġa skont l-Anness I 
tal-ICAO minn pajjiż terz għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha tal-Parti-FCL, 
ħlief li jistgħu jitnaqqsu r-rekwiżiti tat-tul tal-kors, in-numru tal-lezzjonijiet u s-
sigħat ta’ taħriġ speċifiku.  
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Il-kreditu mogħti lill-applikant għandu jkun iddeterminat mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li l-bdot japplika għandha fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni minn organizzazzjoni tat-
taħriġ approvata. 

3. Id-detenturi ta’ ATPL maħruġa minn jew f’isem pajjiż terz skont l-Anness I tal-
ICAO fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru relevanti stabbilita f’Subparti F tal-Parti-FCL 
jistgħu jkunu kkreditati b’mod sħiħ bir-rekwiżiti biex iwettqu kors ta’ taħriġ qabel it-
twettiq tal-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku u t-test tal-ħiliet, jekk il-liċenzja ta’ pajjiż 
terz ikun fiha klassifikazzjoni tat-tip valida għall-inġenju tal-ajru li se jintuża għat-
test tal-ħiliet tal-ATPL. 

4. Il-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-ajruplani jew il-ħelikopters jistgħu jinħarġu lid-
detenturi ta’ liċenzji u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL li 
huma konformi mar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ dawn il-klassifikazzjonijiet stabbiliti 
minn pajjiż terz.  

Tali klassifikazzjonijiet se jkunu ristretti għal inġenji tal-ajru rreġistrati f’dak il-pajjiż terz.  

Din ir-restrizzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot jikkonforma mar-rekwiżiti fil-paragrafu C.1 tal-
Anness III għal dan ir-Regolament. 

Artikolu 8 

Kreditu għat-taħriġ 

1. Taħriġ li beda qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament skont ir-rekwiżiti u l-
proċeduri tal-JAA għandu jkun ikkreditat b’mod sħiħ għall-ħruġ ta’ liċenzji u 
klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL, sakemm it-taħriġ u l-
ittestjar jitlestew qabel (4 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament). 

2. Taħriġ li beda qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament skont l-Anness I tal-
ICAO jista’ jkun ikkreditat għall-ħruġ ta’ liċenzji u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati 
assoċjati tal-Parti-FCL fuq il-bażi ta’ rapport ta’ kreditu żviluppat mill-awtorità 
kompetenti u approvat mill-Aġenzija. 

Ir-rapport għandu jiddeskrivi l-firxa tat-taħriġ, u jindika għal liema rekwiżiti tal-Parti-FCL 
qed jingħata kreditu u, jekk applikabbli, liema rekwiżiti jeħtieġ li jkunu konformi magħhom l-
applikanti sabiex jinħarġulhom liċenzji u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-
FCL.  

Ir-rapport għandu jinkludi kopji tad-dokumenti kollha meħtieġa biex tintwera l-firxa tat-taħriġ 
u tar-regolamenti u l-proċeduri nazzjonali li f’konformità magħhom kien inbeda t-taħriġ.  

Artikolu 9 

Kreditu għas-servizz militari 

1. Il-membri tal-ekwipaġġ ta’ titjiriet militari li jixtiequ jiksbu liċenzji u 
klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL għandhom japplikaw għand 
l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn kienu jservu.  

2. It-tagħrif, l-esperjenza u l-ħiliet miksuba fis-servizz militari għandhom ikunu 
kkreditati għar-rekwiżiti relevanti tal-Parti FCL skont il-prinċipji ta’ rapport ta’ 
kreditu żviluppat mill-awtorità kompetenti u approvat mill-Aġenzija.  

Ir-rapport ta’ kreditu għandu:  
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(a) jiddeskrivi r-regoli nazzjonali li fuq il-bażi tagħhom jinħarġu l-liċenzji, il-
klassifikazzjonijiet, iċ-ċertifikati, l-awtorizzazzjonijiet u/jew il-kwalifiki 
militari;  

(b) jiddeskrivi l-firxa tal-privileġġi li kienu ngħataw lill-bdoti; 

(c) jindika għal liema rekwiżiti tal-Parti-FCL għandu jingħata l-kreditu;  

(d) jindika kwalunkwe limitazzjoni li tista’ tkun meħtieġa li tkun inkluża fil-
liċenzji u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati tal-Parti-FCL, u liema 
rekwiżiti l-bdot ikun irid jikkonforma magħhom biex jitneħħew dawk il-
limitazzjonijiet; 

(f) jinkludi kopji tad-dokumenti kollha meħtieġa biex jintwerew l-elementi ta’ 
hawn fuq, inklużi kopji tar-rekwiżiti u l-proċeduri nazzjonali relevanti. 

Artikolu 10 

Id-dħul fis-seħħ u l-applikabilità 

3. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jsir applikabbli fit-
8 ta’ April 2012. 

4. B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-
dispożizzjonijiet li ġejjin tal-Parti-FCL sa (3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament): 

(a) id-dispożizzjonijiet irrelatati mal-liċenzji u klassifikazzjonijiet jew ċertifikati 
assoċjati ta’ doti ta’ inġenji tal-ajru ta’ powered-lift, airships, blalen tal-arja u 
sejlplejns; 

(b) id-dispożizzjonijiet tas-Subparti B (LAPL) u t-taqsima 2 (LAFI), it-taqsima 8 
(MCCI), fil-każ tal-ħelikopters, it-taqsima 10 (għalliem dwar il-muntanji) u t-
taqsima 11 (għalliem dwar it-testijiet tat-titjiriet) tas-Subparti J; 

(c) id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi FCL.800 (klassifikazzjoni aerobatika), 
FCL.805 (klassifikazzjonijiet tal-irmunkar ta’ sejlplejn u l-irmunkar ta’ baner), 
FCL.815 (klassifikazzjoni tal-muntanji) u FCL.820 (klassifikazzjoni tat-testijiet 
tat-titjiriet). 

5. B'deroga mill-Artikolu 4 (2), l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jikkonvertux il-
liċenzji nazzjonali tal-ajruplani u l-ħelikopters tagħhom sa (sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament). 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fi […] jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati 
Membri kollha. 
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Magħmul fi Brussell, […] 

 Għall-Kummissjoni 
 […] 
 Membru tal-Kummissjoni 
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ANNESS 1 
GĦAR-REGOLAMENT IMPLIMENTATTIVI 

PARTI-FCL 
SUBPARTI A 

IR-REKWIŻITI ĠENERALI 

FCL.001 Awtorità kompetenti  

Għall-fini ta’ din il-Parti, l-awtorità kompetenti għandha tkun awtorità maħtura mill-Istat Membru li 
għandha trid tapplika persuna għall-ħruġ tal-liċenzji tal-bdoti jew klassifikazzjonijiet jew ċertifikati 
assoċjati. 

FCL.005 Il-Firxa 

Din il-Parti tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-ħruġ tal-liċenzji tal-bdoti u klassifikazzjonijiet jew 
ċertifikati assoċjati u l-kundizzjonijiet rigward il-validità u l-użu tagħhom.  

FCL.010 Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta’ din il-Parti, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

‘Titjira aerobatika’ tfisser manuvra intenzjonata li tinvolvi bidla ħesrem fl-attitudni ta’ inġenju tal-
ajru, attitudni anormali, jew aċċelerazzjoni anormali, mhux meħtieġa għal titjir normali jew għal 
tagħlim għal liċenzja jew klassifikazzjoni għajr il-klassifikazzjoni aerobatika.  

‘Ajruplan’ tfisser inġenju tal-ajru bi ġwienaħ fissi bil-magna itqal mill-ajru li fit-titjir huwa 
appoġġjat mir-reazzjoni dinamika tal-arja mal-ġwienaħ tiegħu.  

‘Ajruplan rrekwiżit li jitħaddem b’‘kobdot’ tfisser tip ta’ ajruplan li huwa rrekwiżit li jitħaddem 
b’kobdot kif speċifikat fil-manwal tat-titjira jew miċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru. 

‘Inġenju tal-ajru’ tfisser kwalunkwe magna li tista’ tikseb appoġġ fl-atmosfera mir-reazzjonijiet tal-
arja minbarra r-reazzjonijiet tal-arja ma’ wiċċ l-art. 

‘Ħila fit-titjir’ tfisser l-użu konsistenti ta’ ġudizzju tajjeb u tagħrif, ħiliet u attitudnijiet żviluppati 
sewwa biex jinkisbu l-objettivi tat-titjira. 

‘Airship’ tfisser inġenju tal-ajru bil-magna, eħfef mill-arja, bl-eċċezzjoni ta’ airships li jaħdmu bl-
arja sħuna li, għall-finijiet ta’ din il-Parti, huma inklużi fid-definizzjoni ta’ ballun tal-arja.  

‘Ballun tal-arja’ tfisser inġenju tal-ajru eħfef mill-arja li m’għandux magna u jtir permezz tal-gass 
jew ta’ ħijter miġrura bl-ajru. Għall-finijiet ta’ din il-Parti, airship li jaħdem bl-arja sħuna, 
għalkemm ikollu magna, jitqies ukoll bħala ballun tal-arja.  

‘Tagħmir għat-Taħriġ Bażiku dwar l-Istrumenti (BITD)’ tfisser tagħmir tat-taħriġ ibbażat fuq l-art li 
jirrappreżenta l-istazzjon tal-bdot student ta’ klassi ta’ ajruplani. Jista’ juża panils ta’ strumenti 
bbażati fuq l-użu ta’ skrin u kontrolli tat-titjir li jittellgħu b’molla, li jipprovdu pjattaforma tat-taħriġ 
għal mill-inqas l-aspetti proċedurali tat-titjir bl-istrumenti.  

‘Kategorija ta’ inġenji tal-ajru’ tfisser il-kategorizzazzjoni tal-inġenji tal-ajru skont karatteristiċi 
bażiċi speċifikati, per eżempju ajruplan, powered-lift, ħelikopter, airship, sejlplejn, ballun tal-arja 
liberu. 

‘Klassi tal-ajruplani’ tfisser il-kategorizzazzjoni ta’ ajruplani b’bdot waħdieni li ma jirrikjedux 
klassifikazzjoni tat-tip. 

‘Klassi ta’ ballun tal-arja’ tfisser il-kategorizzazzjoni tal-blalen tal-arja li tqis il-mezzi tat-tlugħ użati 
biex isir it-tijir. 
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‘Trasport kummerċjali bl-ajru’ tfisser it-trasport tal-passiġġieri, tal-merkanzija jew tal-posta, 
b’remunerazzjoni jew bil-kiri. 

‘Kompetenza’ tfisser il-kombinazzjoni ta’ ħiliet, tagħrif u attitudnijiet meħtieġa għat-twettiq ta’ 
kompitu sa standard preskritt. 

‘Element ta’ kompetenza’ tfisser azzjoni li tikkostitwixxi kompitu li għandu avveniment li jiskattah 
u avveniment li jitterminah li b’mod ċar jiddefinixxu l-limiti tiegħu, u riżultat li jista’ jkun osservat. 

‘Unità ta’ kompetenza’ tfisser funzjoni diskreta li tikkonsisti f’numru ta’ elementi ta’ kompetenza. 

‘Kobdot’ tfisser bdot li jopera mhux bħala bdot fil-kmand, fuq inġenju tal-ajru li jirrikjedi aktar 
minn bdot wieħed, imma teskludi bdot li jinsab abbord l-inġenju tal-ajru għall-fini waħdanija li 
jirċievi l-istruzzjonijiet tat-titjir għal liċenzja jew klassifikazzjoni. 

‘Kreditu’ tfisser ir-rikonoxximent tal-esperjenza jew tal-kwalifiki preċedenti.  

‘Taqsam il-pajjiż’ tfisser titjira minn punt ta’ tluq għal punt ta’ wasla li ssegwi rotta ppjanata minn 
qabel, permezz ta’ proċeduri tan-navigazzjoni standard. 

‘Kobdot għal cruise relief’ tfisser bdot li jserraħ lill-kobdot mid-dmirijiet tiegħu fil-kmand waqt il-
fażi tal-cruise ta’ titjira f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed ’l fuq minn FL 200. 

‘Ħin ta’ struzzjoni doppja’ tfisser il-ħin ta’ titjira jew il-ħin tal-istrumenti fuq l-art meta persuna 
tkun qed tirċievi struzzjonijiet dwar it-titjira minn għalliem awtorizzat kif jixraq. 

‘Żball’ tfisser azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni li ssir minn ekwipaġġ tat-titjira li twassal għal 
devjazzjonijiet mill-intenzjonijiet jew l-aspettattivi organizzattivi jew tat-titjira.  

‘Ġestjoni tal-iżbalji’ tfisser il-proċess tad-detezzjoni u r-rispons għal żbalji b’kontromiżuri li 
jnaqqsu jew jeliminaw il-konsegwenzi tal-iżbalji, u jimmitigaw il-probabilità ta’ żbalji jew ta’ stati 
mhux mixtieqa tal-inġenju tal-ajru. 

‘Simulator ta’ Titjira Sħiħa (FFS)’ tfisser replika ta’ daqs sħiħ ta’ tip, mudell u serje speċifiċi tad-
dekk tat-titjir ta’ inġenju tal-ajru, inkluż l-assemblaġġ tat-tagħmir u l-programmi tal-kompjuter 
kollha meħtieġa biex jirrappreżentaw l-inġenju tal-ajru fl-operazzjonijiet fuq l-art u fl-ajru, 
b’sistema viżwali li tipprovdi perspettiva lil hinn mid-dekk tat-titjira, u sistema li tuża l-forza biex 
tipprogramma l-moviment.  

‘Ħin tat-titjir’: 

 għal ajruplani, glajders bil-mutur tat-touring u ta’ powered-lift, din tfisser il-ħin totali mill-
mument meta inġenju tal-ajru jiċċaqlaq l-ewwel darba bil-għan li jinqata’ mill-art sal-
mument meta finalment jieqaf fi tmiem it-titjira. 

 għall-ħelikopters, tfisser il-ħin totali mill-mument li l-pali rotor tal-ħelikopter jibdew iduru 
sal-mument meta l-ħelikopter finalment jieqaf fi tmiem it-titjira, u l-pali rotor jitwaqqfu; 

 għall-airships, tfisser il-ħin totali mill-mument meta airship ikun maħlul mill-arblu bil-
għan li jinqata’ mill-art sal-mument meta l-airship finalment jieqaf fi tmiem it-titjira, u 
jintrabat mal-arblu;  

 għas-sejlplejns, tfisser il-ħin totali mill-mument meta s-sejlplejn jibda r-rankatura fuq l-art 
fil-proċess biex jinqata’ mill-art sal-mument meta s-sejlplejn finalment jieqaf fi tmiem it-
titjira; 

 għall-blalen tal-arja, tfisser il-ħin totali mill-mument meta l-basket ma jibqax mal-art bil-
għan li jinqata’ mill-art sal-mument meta finalment jieqaf fi tmiem it-titjira. 
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‘Ħin tat-titjir taħt ir-Regoli tat-Titjir bl-Istrumenti (IFR)’ tfisser il-ħin tat-titjir kollu li matulu l-
inġenju tal-ajru jkun qed jitħaddem taħt ir-Regoli tat-Titjir bl-Istrumenti. bullying 

‘Tagħmir għat-Taħriġ fit-Titjir (FTD)’ tfisser replika ta’ daqs sħiħ tal-istrumenti, it-tagħmir, il-
panils u l-kontrolli ta’ inġenju tal-ajru speċifiku f’żona tad-dekk tat-titjir miftuħa jew dekk tat-titjir 
ta’ inġenju tal-ajru fil-magħluq, inkluż l-assemblaġġ tat-tagħmir u l-programmi tas-softwer tal-
kompjuter meħtieġa biex jirrappreżentaw l-inġenju tal-ajru fil-kundizzjonijiet fuq l-art u fit-titjir sal-
firxa tas-sistemi installati fit-tagħmir. Ma jirrikjedix sistema li tuża l-forza biex tipprogramma l-
moviment jew sistema viżwali. Ħlief fil-każ tal-FTD tal-ħelikopters tal-livelli 2 u 3, meta s-sistemi 
viżwali huma meħtieġa. 

‘Trejner tal-Proċeduri tat-Titjir u n-Navigazzjoni (FNPT)’ tfisser tagħmir tat-taħriġ li jirrappreżenta 
d-dekk tat-titjir jew l-ambjent tal-kokpit, inkluż l-assemblaġġ tat-tagħmir u l-programmi tal-
kompjuter meħtieġa biex jirrappreżentaw tip jew klassi ta’ inġenju tal-ajru fl-operazzjonijiet tat-
titjir sal-punt li s-sistemi jidhru li qed jiffunzjonaw bħallikieku qegħdin f’inġenju tal-ajru.  

‘Grupp ta’ blalen tal-arja’ tfisser kategorizzazzjoni tal-blalen tal-arja, li tqis id-daqs jew il-kapaċità 
tal-envelop. 

‘Ħelikopter’ tfisser inġenju tal-ajru itqal mill-arja appoġġjat fit-titjir prinċipalment bir-reazzjonijiet 
tal-arja fuq wieħed jew aktar mir-rotors li jaħdmu bil-magna f’assi sostanzjalment vertikali. 

‘Ħin ta’ titjir bl-istrumenti’ tfisser il-ħin li matulu l-bdot jikkontrolla l-inġenju tal-ajru fit-titjir 
b’referenza għall-istrumenti biss.  

‘Ħin fuq l-art bl-istrumenti’ tfisser il-ħin li matulu l-bdot jirċievi struzzjoni f’titjir bl-istrumenti 
ssimulat, f’tagħmir għat-taħriġ fit-titjir issimulat (FSTD).  

‘Ħin bl-istrumenti’ tfisser ħin ta’ titjir bl-istrumenti jew ħin fuq l-art bl-istrumenti. 

‘Operazzjoni b’aktar minn bdot wieħed’: 

 għall-ajruplani, tfisser operazzjoni li tirrikjedi mill-inqas 2 bdoti li jużaw koperazzjoni bejn 
aktar minn ekwipaġġ wieħed f’ajruplani b’aktar minn bdot wieħed jew b’pilota waħdieni; 

 għall-ħelikopters, tfisser operazzjoni li tirrikjedi mill-inqas 2 bdoti li jużaw koperazzjoni 
bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed f’ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed. 

‘Koperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed’ (MCC) tfisser il-funzjonament ta’ ekwipaġġ tat-
titjir, bħala tim ta’ membri li jikkoperaw, immexxi mill-pilota fil-kmand.  

 ‘Inġenju tal-ajru b’aktar minn bdot wieħed’: 

 għall-ajruplani, tfisser ajruplani ċċertifikati biex jitħaddmu b’ekwipaġġ minimu ta’ mill-
inqas żewġ bdoti; 

 għall-ħelikopters, airships u inġenji tal-ajru ta’ powered-lift, tfisser it-tip ta’ inġenju tal-
ajru li huwa rrekwiżit li jitħaddem b’kobdot kif speċifikat fil-manwal tat-titjira jew miċ-
ċertifikat tal-operatur tal-ajru jew dokument ekwivalenti. 

‘Lejl’ tfisser il-perjodu bejn it-tmiem tal-għabex ċivili ta’ filgħaxija u l-bidu tas-sebħ ċivili ta’ 
filgħodu jew xi perjodu ieħor simili bejn inżul ix-xemx u ż-żerniq li jista’ jkun preskritt mill-
awtorità adattata, kif iddefinit mill-Istat Membru.  

‘Tagħmir ieħor tat-taħriġ (OTD)’ tfisser l-għajnuniet tat-taħriġ għajr is-simulaturi tat-titjir, it-
tagħmir għat-taħriġ fit-titjir jew it-trejners tal-proċeduri tat-titjir u n-navigazzjoni li jipprovdu l-
mezzi għat-taħriġ meta ma jkunx meħtieġ ambjent ta’ dekk tat-titjir komplut. 
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‘Kriterji tal-prestazzjoni’ tfisser dikjarazzjoni sempliċi, evalwattiva rigward ir-riżultat irrekwiżit tal-
element ta’ kompetenza u deskrizzjoni tal-kriterji użati biex ikun iġġudikat jekk intlaħaqx il-livell 
irrekwiżit tal-prestazzjoni.  

‘Bdot fil-kand (PIC)’ tfisser il-bdot maħtur biex ikun fil-kmand u nkarigat bit-twettiq sigur tat-
titjira.  

‘Bdot fil-kmand taħt superviżjoni (PICUS)’ tfisser kobdot li jwettaq, taħt is-superviżjoni tal-bdot 
fil-kmand, id-doveri u l-funzjonijiet ta’ bdot fil-kmand. 

‘Inġenji tal-ajru ta’ ‘powered-lift’ tfisser kwalunkwe inġenju tal-ajru li jikseb tlugħ vertikali u 
propulsjoni fit-titjir/tlugħ minn rotors b’ġeometrija varjabbli jew magni/tagħmir propulsiv 
imwaħħal ma’ jew ikkontenut fil-qafas tal-ajruplan jew il-ġwienaħ. 

‘Sejlplejn bil-magna’ tfisser inġenju tal-ajru mgħammar b’magna waħda jew aktar li, meta l-magni 
ma jitħaddmux, ikollu l-karatteristiċi ta’ sejlplejn. 

‘Bdot privat’ tfisser bdot li għandu liċenzja li tipprojbixxi l-pilotaġġ ta’ inġenju tal-ajru 
f’operazzjonijiet li għalihom tingħata rimunerazzjoni, bl-esklużjoni tal-attivitajiet tat-tagħlim u l-
eżaminazzjoni, kif stabbilit f’din il-Parti.  

‘Kontroll tal-kompetenza’ tfisser il-wiri tal-ħiliet biex ikunu vvalidati mill-ġdid jew imġedda l-
klassifikazzjonijiet, u jinkludu l-eżami orali li jista’ jkun irrekwiżit. 

‘Tiġdid’ (ta', pereżempju, klassifikazzjoni jew ċertifikat) tfisser l-azzjoni amministrattiva li 
titwettaq wara li tiskadi klassifikazzjoni jew ċertifikat għall-fini tat-tiġdid tal-privileġġi tal-
klassifikazzjoni jew iċ-ċertifikat għal perjodu speċifikat ieħor konsegwenti għat-twettiq tar-
rekwiżiti speċifikati. 

‘Validazzjoni mill-ġdid’ (ta', pereżempju, klassifikazzjoni jew ċertifikat) tfisser l-azzjoni 
amministrattiva li titwettaq waqt il-perjodu ta’ validità ta’ klassifikazzjoni jew ċertifikat li 
tippermetti lid-detentur li jkompli jeżerċita l-privileġġi ta’ klassifikazzjoni jew ċertifikat għal 
perjodu speċifikat ieħor konsegwenti għat-twettiq tar-rekwiżiti speċifikati. 

‘Settur ta’ rotta’ tfisser titjira li tinkludi l-fażijiet tal-qtugħ mill-art, it-tluq, cruise ta’ mhux inqas 
minn 15-il minuta, il-wasla, l-approċ u l-inżul.  

‘Sejlplejn’ tfisser inġenju tal-ajru itqal mill-arja li huwa appoġġjat fit-titjir mir-reazzjoni dinamika 
tal-arja mal-uċuħ tat-tlugħ fissi tiegħu, u t-titjira libera li ma tiddependix fuq magna. 

‘Inġenju tal-ajru b’bdot waħdieni’ tfisser inġenju tal-ajru ċċertifikat għal tħaddim minn bdot 
wieħed. 

‘Test tal-ħiliet’ tfisser il-wiri tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ liċenzja jew klassifikazzjoni, u jista’ jinkludi 
eżami orali li jkun irrekwiżit. 

‘Ħin ta’ titjir bil-bdot waħdu’ tfisser il-ħin tat-titjir li matulu bdot student ikun waħdu f’inġenju tal-
ajru. 

‘Bdot student fil-kmand (SPIC)’ tfisser bdot student li jaġixxi bħala bdot fil-kmand f’titjira ma’ 
għalliem meta dan tal-aħħar josserva biss il-bdot student u m’għandux jinfluwenza jew jikkontrolla 
t-titjir tal-inġenju tal-ajru. 

‘Theddida’ tfisser avvenimenti jew żbalji li jseħħu lil hinn mill-influwenza tal-ekwipaġġ tat-titjira, 
iżidu l-kumplessità operattiva u li jridu jkunu ġestiti biex jinżamm il-marġni tas-sigurtà.  

‘Ġestjoni ta’ theddida’ tfisser il-proċess tad-detezzjoni u r-rispons għal theddida b’kontromiżuri li 
jnaqqsu jew jeliminaw il-konsegwenzi tat-theddida, u jimmitigaw il-probabilità ta’ żbalji jew ta’ 
stati mhux mixtieqa tal-inġenju tal-ajru. 
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‘Glajder bil-Mutur tat-Touring (TMG)’ tfisser klassi speċifika ta’ sejlplejn bil-magna li għandu 
magna mmuntata integralment, li ma tinġibidx lura u skrun li ma jinġibidx lura. Huwa kapaċi 
jinqata’ mill-art u jtir bis-saħħa tiegħu stess skont il-manwal tat-titjir tiegħu.  

‘Tip ta’ inġenju tal-ajru’ tfisser il-kategorizzazzjoni ta’ inġenju tal-ajru li jirrikjedi l-klassifikazzjoni 
tat-tip kif iddeterminat fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti-21, u li jinkludu 
l-inġenji tal-ajru kollha tal-istess disinn bażiku inklużi l-modifiki tagħhom ħlief dawk li jirriżultaw 
f’bidla fil-karatteristiċi tat-tqandil jew tat-titjir. 

FCL.015 Applikazzjoni u ħruġ tal-liċenzji, il-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati 

(a) Applikazzjoni għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ liċenzji tal-bdoti u 
klassifikazzjonijiet jew ċertifikati assoċjati għandhom ikunu sottomessi lill-awtorità 
kompetenti fil-forma u l-mod stabbiliti minn din l-awtorità. L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn evidenza li l-applikant huwa konformi mar-rekwiżiti għall-ħruġ, il-
validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-liċenzja jew ċertifikat kif ukoll klassifikazzjonijiet 
jew approvazzjonijiet assoċjati, stabbiliti f’din il-Parti u l-Parti-Medika.  

(b) Kwalunkwe limitazzjoni jew estensjoni tal-privileġġi mogħtija minn liċenzja, 
klassifikazzjoni jew ċertifikat għandha tkun approvata fil-liċenzja jew iċ-ċertifikat mill-
awtorità kompetenti.  

(c) Persuna m’għandhiex iżżomm, fi kwalunkwe ħin, aktar minn liċenzja waħda għal kull 
kategorija ta’ inġenji tal-ajru maħruġa f’konformità ma’ din il-Parti.  

(d) Applikazzjoni għall-ħruġ ta’ liċenzja għal kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru, jew għall-
ħruġ ta’ aktar klassifikazzjonijiet jew ċertifikati, kif ukoll emenda, validazzjoni mill-ġdid 
jew tiġdid ta’ dawk il-liċenzji, klassifikazzjonijiet jew ċertifikati għandha tkun sottomessa 
lill-awtorità kompetenti li inizjalment ħarġet il-liċenzja ta’ bdot, ħlief għal meta l-bdot ikun 
talab tibdil tal-awtorità kompetenti u trasferiment tar-rekords tal-liċenzja u r-rekords 
mediċi tiegħu lil dik l-awtorità. 

FCL.020 Bdot student 

(a) Bdot student m’għandux itir waħdu sakemm ma jkunx awtorizzat jagħmel hekk u 
ssorveljat minn għalliem tat-titjir. 

(b) Qabel l-ewwel titjira waħdu, bdot student irid ikollu mill-inqas: 

(1) fil-każ tal-ajruplani, ħelikopters u airships: 16-il sena; 

(2) fil-każ tas-sejlplejns u blalen tal-arja: 14-il sena. 

FCL.025 Eżamijiet tat-tagħrif teoretiku għall-ħruġ ta' liċenzji 

(a) Responsabbiltajiet tal-applikant 

(1) L-applikanti għandhom jagħmlu s-sett sħiħ ta’ eżamijiet għal liċenzja jew 
klassifikazzjoni speċifika taħt ir-responsabilità ta’ Stat Membru wieħed. 

(2) L-applikanti għandhom jagħmlu l-eżami biss meta jkun irrakkomandat mill-
organizzazzjoni tat-taħriġ approvata (ATO) responsabbli għat-taħriġ tagħhom, la 
darba jkunu lestew l-elementi adattati tal-kors ta’ taħriġ tal-istruzzjoni fit-tagħrif 
teoretiku sa standard sodisfaċenti. 

(3) Ir-rakkomandazzjoni minn ATO għandha tkun valida għal 12-il xahar. Jekk l-
applikant jonqos milli jipprova mill-inqas karta waħda tal-eżami tat-tagħrif teoretiku 
f’dan il-perjodu ta’ validità, il-ħtieġa għal aktar taħriġ għandha tkun iddeterminata 
mill-ATO, fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tal-applikant. 
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(b) L-istandard biex wieħed jgħaddi 

(1) Applikant jgħaddi minn karta tal-eżami meta jingħata mill-inqas 75% tal-marki 
allokati għal dik il-karta. M’hemmx tnaqqis għall-iżbalji. 

(2) Sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor f’din il-Parti, applikant ilesti b’suċċess l-
eżami tat-tagħrif teoretiku rrekwiżit għal liċenzja ta’ bdot jew klassifikazzjoni 
adattata meta huwa jgħaddi mill-karti tal-eżami kollha rrekwiżiti f’perjodu ta’ 18-il 
xahar magħduda mill-aħħar tax-xahar kalendarju meta l-applikant ikun resaq għall-
eżami għall-ewwel darba. 

(3) Jekk applikant ma jgħaddix minn waħda mill-karti tal-eżami wara 4 attentati, jew ma 
jirnexxilux jgħaddi mill-karti kollha f’erba’ sessjonijiet jew il-perjodu msemmi fil-
paragrafu (2), huwa għandu jerġa’ jagħmel mill-ġdid is-sett komplet tal-karti tal-
eżami.  

Qabel jagħmel l-eżamijiet mill-ġdid, l-applikant għandu jieħu aktar taħriġ għand 
ATO. Il-firxa tat-taħriġ meħtieġ għandha tkun iddeterminata mill-organizzazzjoni 
tat-taħriġ, fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tal-applikant. 

(c) Perjodu tal-validità 

(1) It-tlestija b’suċċess tal-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku tkun valida: 

(i) għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ bdot ta’ inġenju tal-ajru ħafif, liċenzja ta’ bdot privat, 
liċenzja ta’ bdot ta’ sejlplejn jew liċenzja ta’ bdot ta’ ballun tal-arja, għal 
perjodu ta’ 24 xahar; 

(ii) għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ bdot kummerċjali jew klassifikazzjoni tal-istrumenti 
(IR), għal perjodu ta’ 36 xahar; 

(iii) il-perjodi f’(i) u (ii) għandhom jingħaddu mill-jum li fih il-bdot ilesti b’suċċess 
l-eżami tat-tagħrif teoretiku, skont (b)(2). 

(2) It-tlestija tal-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku tal-liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-ajru tat-
trasport (ATPL) se tibqa’ valida għall-ħruġ ta’ ATPL għal perjodu ta’ 7 snin mill-
aħħar data tal-validità ta’:  

(i) IR imdaħħla fil-liċenzja; jew 

(ii) fil-każ tal-ħelikopters, il-klassifikazzjoni tat-tip tal-ħelikopter imdaħħla f’dik il-
liċenzja. 

FCL.030 Test tal-ħiliet prattiċi 

(a) Qabel wieħed jersaq għal test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ liċenzja, klassifikazzjoni jew 
ċertifikat, l-applikant irid jgħaddi mill-eżami tat-tagħrif teoretiku rrekwiżit, ħlief fil-każ ta’ 
applikanti li jkunu qed isegwu kors ta’ taħriġ fit-titjir integrat.  

Fi kwalunkwe każ, l-istruzzjoni tat-tagħrif teoretiku għandha dejjem titlesta qabel isiru t-
testijiet tal-ħiliet.  

(b) Ħlief għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-ajru tat-trasport, l-applikant għal test tal-
ħiliet għandu jkun irrakkomandat għat-test mill-organizzazzjoni/persuna responsabbli għat-
taħriġ, la darba t-taħriġ ikun tlesta. Ir-rekords tat-taħriġ għandhom isiru disponibbli għall-
eżaminatur. 

FCL.035 Kreditu għall-ħin tat-titjir u t-tagħrif teoretiku 

(a) Kreditu għall-ħin tat-titjir 
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(1) Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f’din il-Parti, il-ħin tat-titjir li għandu jkun 
ikkreditat għal liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat għandu jkun sar fl-istess 
kategorija ta’ inġenju tal-ajru li għaliha qed tintalab il-liċenzja jew il-klassifikazzjoni.  

(2) Bdot fil-kmand jew taħt struzzjoni 

(i) Applikant għal liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat għandu jkun ikkreditat 
b’mod sħiħ għall-istruzzjoni kollha waħdu, ta’ tnejn jew il-ħin tat-titjir PIC fir-
rigward tal-ħin tat-titjir totali rrekwiżit għal-liċenzja, il-klassifikazzjoni jew iċ-
ċertifikat. 

(ii) Gradwat ta’ kors ta’ taħriġ integrat ATP huwa intitolat li jkun ikkreditat b’sa 
50 siegħa ta’ ħin bl-istrumenti ta’ bdot student fil-kmand għall-ħin PIC 
irrekwiżit għall-ħruġ tal-liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-ajru tat-trasport, il-
liċenzja ta’ bdot kummerċjali u l-klassifikazzjoni ta’ tip jew klassi b’aktar minn 
magna waħda. 

(iii) Gradwat ta’ kors ta’ taħriġ integrat CPL/IR huwa intitolat li jkun ikkreditat b’sa 
50 siegħa ta’ ħin bl-istrumenti ta’ bdot student fil-kmand għall-ħin PIC 
irrekwiżit għall-ħruġ tal-liċenzja ta’ bdot kummerċjali u l-klassifikazzjoni ta’ 
tip jew klassi b’aktar minn magna waħda. 

(3) Ħin tat-titjir bħala kobdot. Sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor f’din il-Parti, 
id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot, meta jaġixxi bħala kobdot jew kobdot taħt 
superviżjoni, huwa intitolat li jkun ikkreditat bil-ħin kollu ta’ kobdot għall-ħin tat-
titjir totali rrekwiżit għal grad ogħla tal-liċenzja ta’ bdot.  

(b) Kreditu għat-tagħrif teoretiku 

(1) Applikant li għadda mill-eżami tat-tagħrif teoretiku għal-liċenzja ta’ bdot ta’ linja tal-
ajru tat-trasport għandu jkun ikkreditat bir-rekwiżiti tat-tagħrif teoretiku għal-liċenzja 
ta’ bdot ta’ inġenju tal-ajru ħafif, il-liċenzja ta’ bdot privat, il-liċenzja ta’ bdot 
kummerċjali u, ħlief fil-każ tal-ħelikopters, l-IR fl-istess kategorija ta’ inġenju tal-
ajru.  

(2) Applikant li għadda mill-eżami tat-tagħrif teoretiku għal-liċenzja ta’ bdot 
kummerċjali għandu jkun ikkreditat bir-rekwiżit tat-tagħrif teoretiku għal-liċenzja ta’ 
bdot ta’ inġenju tal-ajru ħafif jew il-liċenzja ta’ bdot privat fl-istess kategorija ta’ 
inġenju tal-ajru.  

(3) Id-detentur ta’ IR jew applikant li għadda mill-eżami tat-tagħrif teoretiku dwar l-
istrumenti għal kategorija ta’ inġenju tal-ajru għandu jkun ikkreditat b’mod sħiħ 
għar-rekwiżiti għall-istruzzjoni u l-eżami tat-tagħrif teoretiku għal IR f’kategorija 
oħra ta’ inġenju tal-ajru. 

(4) Id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot għandu jkun ikkreditat għar-rekwiżiti għall-
istruzzjoni u l-eżami tat-tagħrif teoretiku għal liċenzja f’kategorija oħra ta’ inġenju 
tal-ajru skont l-Appendiċi I għal din il-Parti.  

Dan il-kreditu japplika wkoll għall-applikanti għal liċenzja ta’ bdot li diġà lestew b’suċċess 
l-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku għall-ħruġ ta’ dik il-liċenzja f’kategorija oħra ta’ 
inġenju tal-ajru, sakemm tkun fil-perjodu tal-validità speċifikata fl-FCL.025(c). 

FCL.040 Eżerċizzju tal-privileġġi tal-liċenzji 

L-eżerċizzju tal-privileġġi mogħtija minn liċenzja għandu jkun dipendenti fuq il-validità tal-
klassifikazzjonijiet li jkun hemm fiha, jekk applikabbli, u taċ-ċertifikat mediku. 
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FCL.045 Obbligu li jinġarru u jkunu ppreżentati d-dokumenti 

(a) Liċenżja valida u ċertifikat mediku validu għandhom dejjem jinġarru mill-bdot meta 
jeżerċita l-privileġġi tal-liċenzja. 

(b) Il-bdot għandu jġorr ukoll dokument ta’ identifikazzjoni personali li jkun fih ir-ritratt 
tiegħu. 

(c) Bdot jew bdot student għandu mingħajr dewmien bla ħtieġa jippreżenta r-rekord tal-ħin tat-
titjir tiegħu għal spezzjoni meta tintalab minn rappreżentant awtorizzat ta’ awtorità 
kompetenti. 

(d) Bdot student għandu jġorr evidenza tal-awtorizzazzjoni rrekwiżita mill-FCL.020(a) waqt 
it-titjiriet kollha waħdu li jaqsmu l-pajjiż. 

FCL.050 Reġistrazzjoni tal-ħin tat-titjir 

Il-bdot għandu jżomm rekord affidabbli tad-dettalji tat-titjiriet kollha li jsiru f’forma u mod 
stabbilita mill-awtorità kompetenti.  

FCL.055 Kompetenza fil-lingwa 

(a) Ġenerali. Bdoti tal-ajruplani, tal-ħelikopters, ta’ powered-lift u tal-airships meħtieġa li 
jużaw it-telefown bir-radju m’għandhomx jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzji u l-
klassifikazzjonijiet tagħhom sakemm ma jkollhomx approvazzjoni rigward il-kompetenza 
fil-lingwa fil-liċenzja tagħhom fl-Ingliż jew fil-lingwa użata għall-komunikazzjonijiet bir-
radju involuti fit-titjira. L-approvazzjoni għandha tindika l-lingwa, il-livell ta’ kompetenza 
u d-data tal-validità. 

(b) L-applikant għall-approvazzjoni tal-kompetenza fil-lingwa għandu juri, f’konformità mal-
Appendiċi 2 għal din il-Parti, mill-inqas livell operattiv ta’ kompetenza fil-lingwa kemm 
fl-użu tal-frażoloġiji kif ukoll fil-lingwa komuni. Biex jagħmel dan, l-applikant għandu juri 
l-abilità li:  

(1) jikkomunika b’mod effettiv f’sitwazzjonijiet ta’ vuċi biss u f’sitwazzjonijiet wiċċ 
imb’wiċċ; 

(2) jikkomunika dwar suġġetti komuni u rrelatati max-xogħol bi preċiżjoni u b’mod ċar; 

(3) juża strateġiji komunikattivi adattati biex jiskambja messaġġi u jirrikonoxxi u 
jirrisolvi nuqqasijiet ta’ fehim f’kuntest ġenerali jew irrelatati max-xogħol; 

(4) jittratta b’suċċess l-isfidi lingwistiċi ppreżentati minn kumplikazzjoni jew bidla fil-
qagħda mhux mistennija li sseħħ fil-kuntest ta’ sitwazzjoni tax-xogħol ta’ rutina jew 
kompitu fil-komunikazzjoni li huwa familjari miegħu; u 

(5) juża djalett jew aċċent li huwa intelliġibbli għall-komunità aeronawtika. 

(c) Ħlief għall-bdoti li wrew kompetenza fil-lingwa f’livell ta’ espert, f’konformità mal-
Appendiċi 2 għal din il-Parti, l-approvazzjoni tal-kompetenza fil-lingwa għandha tkun 
evalwata mill-ġdid kull: 

(1) 4 snin, jekk il-livell muri huwa l-livell operattiv; jew 

(2) 6 snin, jekk il-livell muri huwa l-livell estiż. 

(d) Rekwiżiti speċifiċi għad-detenturi ta’ klassifikazzjoni tal-istrumenti (IR). Mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafi ta’ hawn fuq, id-detenturi ta’ IR iridu jkunu wrew l-abilità li 
jużaw il-lingwa Ingliża f’livell li jippermettilhom li: 
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(1) jifhmu l-informazzjoni kollha relevanti għat-twettiq tal-fażijiet kollha ta’ titjira, 
inkluża t-tħejjija għat-titjir: 

(2) jużaw ir-radjutelefonija fil-fażijiet kollha tat-titjir, inklużi s-sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza; 

(3) jikkomunikaw ma’ membri oħra tal-ekwipaġġ matul il-fażijiet kollha tat-titjira, 
inkluża t-tħejjija għat-titjir. 

(e) Il-wiri tal-kompetenza fil-lingwa u fl-użu tal-Ingliż għal detenturi ta’ IR għandu jsir 
permezz ta’ metodu ta’ evalwazzjoni stabbilit mill-awtorità kompetenti. 

FCL.060 L-esperjenza riċenti 

(a) Blalen tal-arja. Bdot m’għandux iħaddem ballun tal-arja fit-trasport kummerċjali bl-ajru 
jew iġorr passiġġieri sakemm ma jkunx lesta fil-180 jum preċedenti: 

(1) mill-inqas 3 titjiriet bħala bdot itir f’ballun tal-arja, li minnhom mill-inqas waħda 
għandha tkun f’ballun tal-arja tal-klassi u l-grupp relevanti; jew 

(2) titjira 1 fil-klassi u l-grupp relevanti tal-ballun tal-arja taħt is-sorveljanza ta’ għalliem 
ikkwalifikat skont is-Subparti J. 

(b) Ajruplani, ħelikopters, ta’ powered-lift, airships u sejlplejns. Bdot m’għandux iħaddem 
inġenju tal-ajru fi trasport kummerċjali bl-ajru jew iġorr passiġġieri: 

(1) bħala PIC jew kobdot sakemm ma jkunx wettaq, fid-90 jum preċedenti, mill-inqas 3 
qtugħ mill-art, approċi u nżul fl-art f’inġenju tal-ajru tal-istess tip jew klassi jew FFS 
li jirrappreżenta dak it-tip jew klassi. It-3 qtugħ mill-art u nżul fl-art għandhom 
jitwettqu f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed jew bi bdot wieħed, skont il-
privileġġi miżmuma mill-bdot; u 

(2) bħala PIC billejl sakemm hu: 

(i) ikun wettaq fid-90 jum preċedenti mill-inqas qtugħ mill-art, approċ u nżul 
billejl wieħed bħala bdot li jtir f’inġenju tal-ajru tal-istess tip jew klassi jew 
FFS li jirrappreżenta dak it-tip jew klassi; jew 

(ii) ikollu IR; 

(3) bħala kobdot għal cruise relief sakemm hu ma jkunx: 

(i) ikkonforma mar-rekwiżiti f’(b)(1); jew 

(ii) wettaq fid-90 jum preċedenti mill-inqas 3 setturi bħala bdot għal cruise relief 
f’inġenju tal-ajru tal-istess tip jew klassi; jew 

(iii) wettaq taħriġ ta’ aġġornament u għaż-żamma tal-ħila tat-titjir f’FFS f’intervalli 
li ma jaqbżux 90 jum. Dan it-taħriġ ta’ aġġornament jista’ jkun ikkombinat 
mat-taħriġ ta’ aġġornament tal-operatur preskritt fil-Parti-OR.OPS. 

(4) Meta bdot għandu l-privileġġ li jħaddem aktar minn tip wieħed ta’ ħelikopter mhux 
kumpless b’karatteristiċi ta’ tħaddim simili, kif iddefiniti skont il-Parti-21, it-3 qtugħ 
mill-art, approċi u nżul fl-art irrekwiżiti f’(1) jistgħu jitwettqu f’tip wieħed biss mit-
tipi, sakemm il-bdot ikun lesta mill-inqas sagħtejn ta’ titjir f’kull wieħed mit-tipi ta’ 
ħelikopter, matul is-6 xhur preċedenti. 

(c) Rekwiżiti speċifiċi għat-trasport kummerċjali bl-ajru 

(1) Fil-każ tat-trasport kummerċjali bl-ajru, il-perjodu ta’ 90 jum preskritti fis-
subparagrafi (b)(1) u (2) ta’ hawn fuq jistgħu jkunu estiżi sa massimu ta’ 120 jum, 



MT 18   MT 

sakemm il-bdot iwettaq titjir taħt is-superviżjoni ta’ għalliem jew eżaminatur tal-
klassifikazzjoni tat-tip. 

(2) Meta bdot ma jikkonformax mar-rekwiżit f’(1), huwa għandu jlesti titjira ta’ taħriġ 
fl-inġenju tal-ajru jew FFS tat-tip ta’ inġenju tal-ajru li se jintuża, li għandha tinkludi 
mill-inqas ir-rekwiżiti deskritti f’(b)(1) u (2) qabel ikun jista’ jeżerċita l-privileġġi 
tiegħu.  

FCL.065 Tnaqqis tal-privileġġi tad-detenturi ta’ liċenzja li għandhom 60 sena jew aktar 
fit-trasport kummerċjali bl-ajru 

(a) Età ta’ 60-64. Ajruplani u ħelikopters. Id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot li laħaq l-età ta’ 60 
sena m’għandux jaġixxi bħala bdot ta’ inġenju tal-ajru ingaġġat fit-trasport kummerċjali 
bl-ajru ħlief:  

(1) bħala membru ta’ ekwipaġġ b’aktar minn bdot wieħed; u 

(2) sakemm tali detentur huwa l-uniku bdot fl-ekwipaġġ tat-titjir li laħaq l-età ta’ 60 
sena.  

(b) Età 65. Id-detentur ta’ liċenzja ta’ bdot li laħaq l-età ta’ 65 sena m’għandux jaġixxi bħala 
bdot ta’ inġenju tal-ajru ingaġġat fit-trasport kummerċjali bl-ajru. 

FCL.070 Revoka, sospensjoni u limitazzjoni tal-liċenzji, klassifikazzjonijiet u ċertifikati 

(a) Liċenzji, klassifikazzjoniiet u ċertifikati maħruġa skont din il-Parti jistgħu jkunu limitati, 
sospiżi jew irrevokati mill-awtorità kompetenti meta l-bdot ma jkunx konformi mar-
rekwiżiti ta’ din il-Parti, il-Part-Medika jew ir-rekwiżiti operattivi applikabbli, skont il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fil-Parti-AR. 

(b) Meta bdot ikollu l-liċenzja tiegħu sospiża jew irrevokata, huwa għandu minnufih jirritorna 
l-liċenzja jew iċ-ċertifikat lill-awtorità kompetenti. 



MT 19   MT 

SUBPARTI B 

LIĊENZJA TA’ BDOT TA’ INĠENJU TAL-AJRU ĦAFIF — LAPL 

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.100 LAPL — Età minima 

Applikanti għal LAPL għandhom: 

(a) fil-każ ta’ ajruplani u ħelikopters, ikollhom mill-inqas 17-il sena; 

(b) fil-każ ta’ sejlplejns u blalen tal-arja, ikollhom mill-inqas 16-il sena. 

FCL.105 LAPL — Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Ġenerali. Il-privileġġi ta’ detentur ta’ LAPL huma li jaġixxi mingħajr 
rimunerazzjoni bħala PIC f’operazzjonijiet mhux kummerċjali fil-kategorija ta’ 
inġenji tal-ajru adattata. 

(b) Kundizzjonijiet. Applikanti għal LAPL għandhom iwettqu r-rekwiżiti għal 
kategorija ta’ inġenji tal-ajru relevanti u, meta applikabbli, għall-klassi jew it-tip ta’ 
inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet. 

FCL.110 LAPL — Kreditu għall-istess kategorija ta’ inġenju tal-ajru 

(a) L-applikanti għal LAPL li kellhom liċenzja oħra fl-istess kategorija ta’ inġenji tal-
ajru għandhom ikunu kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti tal-LAPL f’dik 
il-kategorija ta’ inġenji tal-ajru. 

(b) Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi ta’ hawn fuq, jekk il-liċenzja skadiet, l-
applikant għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet skont FCL.125 għall-ħruġ ta’ LAPL fil-
kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata. 

FCL.115 LAPL — Kors ta’ taħriġ 

L-applikanti għal LAPL għandhom ilestu kors ta’ taħriġ fi ħdan ATO. Il-kors għandu jinkludi 
tagħrif teoretiku u struzzjoni fit-titjir adattati għall-privileġġi mogħtija. 

FCL.120 LAPL — Eżami tat-tagħrif teoretiku  

L-applikanti għal LAPL għandhom juru livell ta’ tagħrif teoretiku adattat għall-privileġġi 
mogħtija, permezz ta’ eżamijiet dwar dawn li ġejjin: 

(a) suġġetti komuni:  

— Il-liġi tal-ajru, 

— Il-prestazzjoni umana, 

— Il-meteoroloġija, u  

— Il-komunikazzjonijiet; 

(b) suġġetti speċifiċi rigward il-kategoriji ta’ inġenji tal-ajru differenti:  

— Il-prinċipji tat-titjir, 

— Il-proċeduri operattivi, 

— Il-prestazzjoni u l-ippjanar tat-titjira, 

— Tagħrif ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru, u 
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— In-navigazzjoni. 

FCL.125 LAPL — Test tal-ħiliet 

(a) L-applikanti għal LAPL għandhom juru permezz tat-tlestija ta’ test tal-ħiliet l-abilità 
li jwettqu, bħala PIC fuq il-kategorija ta’ inġenji tal-ajru adattata, il-proċeduri u l-
manuvri rilevanti b’kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija. 

(b) L-applikanti għat-test tal-ħiliet għandhom ikunu rċevew struzzjoni dwar it-titjir fuq 
l-istess klassi jew tip ta’ inġenju tal-ajru li se jintuża għat-test tal-ħiliet. Il-privileġġi 
se jkunu ristretti għall-klassi jew it-tip użata għat-test tal-ħiliet sakemm estensjonijiet 
oħra huma approvati fil-liċenzja, f’konformità ma’ din is-Subparti. 

(c) Marki biex wieħed jgħaddi mill-eżami 

(1) It-test tal-ħiliet għandu jkun maqsum f'diversi taqsimiet, li jirrappreżentaw il-
fażijiet differenti kollha tat-titjir adattati għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru li 
se jittajjar.  

(2) Jekk applikant jeħel fi kwalunkwe suġġett ta’ taqsima jfisser li l-applikant 
jeħel fit-taqsima kollha. Jekk l-applikant jeħel f’taqsima waħda biss, huwa 
għandu jirrepeti dik it-taqsima biss. Jekk applikant jeħel f’aktar minn taqsima 
waħda jfisser li l-applikant jeħel fit-test kollu.  

(3) Meta jkun meħtieġ li t-test jiġi rripetut skont (2) ta’ hawn fuq, jekk l-applikant 
jeħel fi kwalunkwe taqsima, inklużi dawk li jkun għadda minnhom f’attentat 
preċedenti, ifisser li l-applikant ikun weħel mit-test kollu. 

(4) Jekk wieħed ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha tat-test f’2 attentati jkun ifisser 
li jkun jeħtieġ aktar taħriġ prattiku. 

TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għall LAPL Bażika — Ajruplan 

FCL.105.BLAPL LAPL Bażika — Privileġġi 

Il-privileġġi tad-detentur ta' LAPL Bażika għall-ajruplani huma li jaġixxi bħala PIC fuq 
ajruplani-land b’magna waħda bil-pistons jew TMGs b’massa tal-qtugħ mill-art massima 
ċċertifikata ta’ 2000 kg jew inqas, f’titjiriet lokali ta’ mhux aktar minn 30 km (15 NM) mill-
ajrudrom tat-tluq, mingħajr inżul intermedjarju, u meta, jekk jitqiesu l-kundizzjonijiet tat-
titjira, il-bdot dejjem ikun jista' jirritorna lejn l-ajrudrom tat-tluq.  

Il-privileġġi tal-LAPL Bażika ma jinkludux il-ġarr ta’ passiġġieri. 

FCL.110.BLAPL LAPL Bażika – Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal LAPL Bażika għall-ajruplani jridu jkunu lestew mill-inqas 20 
siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fil-klassi li fiha se jsir it-test tal-ħiliet, inklużi mill-
inqas: 

(1) 10 sigħat ta’ struzzjoni ta’ tnejn fit-titjir, 

(2) 4 sigħat ta’ ħin ta’ titjir issorveljat bil-bdot waħdu, 

(3) 3 sigħat ta’ ħin tat-titjir minn tnejn li jaqsam il-pajjiż. 

(b) Kreditu. L-applikanti b’esperjenza preċedenti bħala PIC jistgħu jingħataw kreditu 
lejn ir-rekwiżiti li hemm f’(a). 
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L-ammont ta’ kreditu għandu jkun deċiż mill-ATO meta l-bdot iwettaq il-kors tat-
taħriġ, fuq il-bażi tat-test tat-titjir qabel id-dħul, imma f’kull każ m’għandux jaqbeż: 

(1) il-ħin tat-titjir totali bħala PIC; 

(2) 50% tas-sigħat irrekwiżiti f’(a); u 

(3) ma jinkludix ir-rekwiżiti ta’ (a)(2) u (a)(3). 

FCL.135.BLAPL LAPL Bażika — Estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra jew 
varjant  

(a) Il-privileġġi ta’ LAPL Bażika għandhom ikunu limitati għall-klassi li fiha sar it-test 
tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot ikun lesta fi klassi oħra: 

(1) 3 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir, inklużi: 

(i) 10 qtugħ mill-art u nżul minn tnejn, u 

(ii) 10 qtugħ mill-art u nżul waħdu ssorveljati. 

(2) test tal-ħiliet biex jintwera livell adegwat ta’ ħiliet prattiċi fil-klassi l-ġdida. 
Matul dan it-test tal-ħiliet, l-applikant għandu juri wkoll lill-eżaminatur livell 
adegwat ta’ tagħrif teoretiku għall-klassi l-oħra fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-proċeduri operattivi, 

— Il-prestazzjoni u l-ippjanar tat-titjira, 

— Tagħrif ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru. 

(b) Qabel ma d-detentur ta’ LAPL Bażika jkun jista’ jeżerċita l-privileġġi tal-liċenzja 
fuq varjant ieħor ta’ ajruplan għajr dak użat fit-test tal-ħiliet, il-bdot għandu jwettaq 
taħriġ fid-differenzi jew f’familjarizzazzjoni. It-taħriġ fid-differenzi għandu 
jiddaħħal fil-logbuk tal-bdot jew dokument ekwivalenti u jkun iffirmat mill-
għalliem. 

FCL.140.BLAPL LAPL Bażika — Rekwiżiti biex tinżamm il-ħila 

Id-detenturi ta’ LAPL Bażika għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom 
meta huma jikkonformaw mar-rekwiżiti biex tinżamm il-ħila fil-FCL.140.a. 

TAQSIMA 3 

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għall-ajruplani — LAPL(A)  

FCL.105.A LAPL(A) — Privileġġi 

Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għall-ajruplani huma li jaġixxi bħala PIC fuq ajruplani-
land b’magna waħda bil-pistons jew TMG b’massa tal-qtugħ mill-art massima ċċertifikata ta’ 
2000 kg jew inqas, bil-ġarr ta’ mhux aktar minn 3 passiġġieri, b’mod li qatt ma jkun hemm 
aktar minn 4 persuni abbord l-inġenju tal-ajru.  

FCL.110.A LAPL (A) – Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal LAPL(A) jridu jkunu lestew mill-inqas 30 siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir fuq ajruplani jew TMGs, inklużi mill-inqas: 

(1) 15-il siegħa ta’ struzzjoni ta’ tnejn fit-titjir fil-klassi li fiha se jsir it-test tal-
ħiliet; 
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(2) 6 sigħat ta’ ħin tat-titjir issorveljat bil-bdot waħdu, inkluż mill-inqas 3 sigħat 
ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż waħdu b'mill-inqas titjira waħda li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 150 km (80 NM), li matulha trid issir waqfa waħda sħiħa 
b’inżul f’ajrudrom differenti mill-ajrudrom tat-tluq.  

(b) Rekwiżiti speċifiċi għal applikanti li għandhom LAPL Bażika għall-ajruplani. L-
applikanti għal LAPL(A) li għandhom LAPL Bażika għall-ajruplani jridu jkunu 
lestew 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir, inklużi mill-inqas: 

(1) 5 sigħat ta’ struzzjoni ta’ tnejn fit-titjir; 

(2) 4 sigħat ta’ ħin tat-titjir issorveljat bil-bdot waħdu, inkluż mill-inqas 3 sigħat 
ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż waħdu b'mill-inqas titjira waħda li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 150 km (80 NM), li matulha trid issir waqfa waħda sħiħa 
b’inżul f’ajrudrom differenti mill-ajrudrom tat-tluq. 

(c) Rekwiżiti speċifiċi għal applikanti li għandhom LAPL(S) b’estensjoni għal TMG. L-
applikanti għal LAPL(A) li għandhom LAPL(S) b’estensjoni għal TMG iridu jkunu 
lestew mill-inqas 21 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq TMGs wara l-approvazzjoni tal-
estensjoni tat-TMG u jkunu konformi mar-rekwiżiti ta’ FCL.135.BLAPL(a) dwar l-
ajruplani. 

(d) Kreditu. L-applikanti b’esperjenza preċedenti bħala PIC jistgħu jingħataw kreditu 
lejn ir-rekwiżiti li hemm f’(a). 

L-ammont ta’ kreditu għandu jkun deċiż mill-ATO meta l-bdot iwettaq il-kors tat-
taħriġ, fuq il-bażi tat-test tat-titjir qabel id-dħul, imma fi kwalunkwe każ 
għandu: 

(1) ma jaqbiżx il-ħin tat-titjir totali bħala PIC; 

(2) ma jaqbiżx 50% tas-sigħat irrekwiżiti f’(a); 

(3) ma jinkludix ir-rekwiżiti ta’ (a)(2). 

FCL.135.A LAPL(A) — Estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra jew varjant ta’ 
ajruplan 

Il-privileġġi ta’ LAPL(A) għandhom ikunu limitati għall-klassi u l-varjant ta’ ajruplani jew 
TMG li fihom sar it-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot ikun 
konformi mar-rekwiżiti f’FCL.135.BLAPL. 

FCL.140.A LAPL(A) — Rekwiżiti biex tinżamm il-ħila 

(a) Id-detenturi ta’ LAPL(A) għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja 
tagħhom meta jkunu lestew, fl-aħħar 24 xahar, bħala bdoti ta’ ajruplani jew TMG: 

(1) mill-inqas 12-il siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC, inklużi 12-il qtugħ mill-art u 
nżul; u 

(2) taħriġ ta’ tiġdid ta’ mill-inqas siegħa ta’ ħin tat-titjir totali ma’ għalliem. 

(b) Id-detenturi ta’ LAPL(A) li ma jkunux konformi mar-rekwiżiti li hemm f’(a) 
għandhom: 

(1) iwettqu kontroll tal-kompetenza ma’ eżaminatur qabel jerġgħu jibdew 
jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom; jew  
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(2) iwettqu l-ħin tat-titjir jew il-qtugħ mill-art u l-inżul addizzjonali, titjir minn 
tnejn jew minn bdot waħdu taħt is-superviżjoni ta’ għalliem, sabiex jitwettqu 
r-rekwiżiti li hemm f’(a). 

TAQSIMA 4 

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għall-ħelikopters — LAPL(H)  

FCL.105.H LAPL(H) — Privileġġi 

Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għall-ħelikopters huma li jaġixxi bħala PIC fuq ħelikopter 
b’magna waħda b’massa tal-qtugħ mill-art massima ċċertifikata ta’ 2000 kg jew inqas, bil-
ġarr ta’ mhux aktar minn 3 passiġġieri, b’mod li qatt ma jkun hemm aktar minn 4 persuni 
abbord.  

FCL.110.H LAPL (H) – Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal LAPL(H) iridu jkunu lestew 40 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fuq il-
ħelikopters. Għal mill-inqas 35 siegħa minnhom it-titjir għandu jsir fuq it-tip ta’ 
ħelikopter li se jintuża għat-test tal-ħiliet. L-istruzzjoni fit-titjir għandha tinkludi 
mill-inqas: 

(1) 20 siegħa ta’ struzzjoni ta’ tnejn fit-titjir; u 

(2) 10 sigħat ta’ ħin tat-titjir issorveljat bil-bdot waħdu, inkluż mill-inqas 5 sigħat 
ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż waħdu b'mill-inqas titjira waħda li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 150 km (80 NM), li matulha trid issir waqfa waħda sħiħa 
b’inżul f’ajrudrom differenti mill-ajrudrom tat-tluq. 

(b) Kreditu. L-applikanti b’esperjenza preċedenti bħala PIC jistgħu jingħataw kreditu 
lejn ir-rekwiżiti li hemm f’(a). 

L-ammont ta’ kreditu għandu jkun deċiż mill-ATO meta l-bdot iwettaq il-kors tat-
taħriġ, fuq il-bażi tat-test tat-titjir qabel id-dħul, imma fi kwalunkwe każ 
għandu: 

(1) ma jaqbiżx il-ħin tat-titjir totali bħala PIC; 

(2) ma jaqbiżx 50% tas-sigħat irrekwiżiti f’(a); 

(3) ma jinkludix ir-rekwiżiti li hemm f’(a)(2). 

FCL.135.H LAPL(H) — Estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra jew varjant ta’ 
ħelikopter 

(a) Il-privileġġi ta’ LAPL(H) għandhom ikunu limitati għat-tip u l-varjant speċifiku ta’ 
ħelikopter li fihom sar it-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot 
ikun lesta: 

(1) 5 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir, inklużi: 

(i) 15-il qtugħ mill-art, approċi u nżul minn tnejn: 

(ii) 15-il qtugħ mill-art, approċi u nżul minn bdot waħdu ssorveljat; 

(iii) test tal-ħiliet biex jintwera livell adegwat ta’ ħiliet prattiċi fit-tip il-ġdid. 
Matul dan it-test tal-ħiliet, l-applikant għandu juri wkoll lill-eżaminatur 
livell adegwat ta’ tagħrif teoretiku għat-tip l-ieħor fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-proċeduri operattivi, 
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— Il-prestazzjoni u l-ippjanar tat-titjira, 

— Tagħrif ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru.  

(b) Qabel detentur ta’ LAPL (H) jkun jista’ jeżerċita l-privileġġi tal-liċenzja f’varjant 
ieħor ta’ ħelikopter minn dak użat fit-test tal-ħiliet, il-bdot għandu jwettaq taħriġ fid-
differenzi jew f’familjarizzazzjoni, kif iddeterminat fid-dejta tal-adegwatezza 
operattiva stabbilita skont il-Parti-21. It-taħriġ fid-differenzi għandu jiddaħħal fil-
logbuk tal-bdot jew dokument ekwivalenti u jkun iffirmat mill-għalliem.  

FCL.140.H LAPL(HA) — Rekwiżiti biex tinżamm il-ħila 

(a) Id-detenturi ta’ LAPL(H) għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja 
tagħhom fuq tip speċifiku meta jkunu lestew fuq ħelikopters ta’ dak it-tip, fl-aħħar 
12-il xahar:  

(1) mill-inqas 6 sigħat ta’ ħin tat-titjir bħala PIC, inklużi 6 qtugħ mill-art, approċi 
u nżul; u 

(2) taħriġ ta’ tiġdid ta’ mill-inqas siegħa ta’ ħin tat-titjir totali ma’ għalliem.  

(b) Id-detenturi ta’ LAPL(H) li ma jkunux konformi mar-rekwiżiti li hemm f’(a) 
għandhom: 

(1) jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza ma’ eżaminatur fuq it-tip speċifiku 
qabel jerġgħu jibdew jeżerċitaw il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom; jew  

(2) iwettqu l-ħin tat-titjir jew it-tlugħ mill-art u l-inżul addizzjonali, titjir minn 
tnejn jew minn bdot waħdu taħt is-superviżjoni ta’ għalliem, sabiex jitwettqu 
r-rekwiżiti li hemm f’(a). 
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TAQSIMA 5 

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għal sejlplejns – LAPL(S)  

FCL.105.S LAPL(S) — Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għal sejlplejns huma li jaġixxi bħala PIC fuq 
sejlplejns u sejlplejns bil-magna. Sabiex jeżerċita l-privileġġi fuq TMG, id-detentur 
għandu jikkonforma mar-rekwiżiti f’FCL.135.S. 

(b) Id-detenturi ta’ LAPL(S) għandhom iġorru l-passiġġieri biss wara li jkunu lestew, 
wara l-ħruġ tal-liċenzja, 10 sigħat ta’ ħin tat-titjir jew 30 titjira bħala PIC fuq 
sejlplejns jew sejlplejns bil-magna. 

FCL.110.S LAPL(S) — Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal LAPL(S) jridu jkunu lestew mill-inqas 15-il siegħa ta’ struzzjoni 
fit-titjir fuq sejlplejns, jew sejlplejns bil-magna, inklużi mill-inqas: 

(1) 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; 

(2) sagħtejn ta’ ħin ta’ titjir issorveljat bil-bdot waħdu; 

(3) 45 illanċjar u llandjar; 

(4) titjira waħda li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 50 km (27 NM) jew titjira waħda 
minn tnejn li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 100 km (55 NM).  

(b) Mill-15-il siegħa rrekwiżiti f’(a), mhux aktar minn 7 sigħat iridu jitlestew f’TMG. 

(c) Kreditu. L-applikanti b’esperjenza preċedenti bħala PIC jistgħu jingħataw kreditu 
fir-rigward tar-rekwiżiti li hemm f’(a). 

L-ammont ta’ kreditu għandu jkun deċiż mill-ATO meta l-bdot iwettaq il-kors tat-
taħriġ, fuq il-bażi tat-test tat-titjir qabel id-dħul, imma fi kwalunkwe każ għandu: 

(1) ma jaqbiżx il-ħin tat-titjir totali bħala PIC; 

(2) ma jaqbiżx 50% tas-sigħat irrekwiżiti f’(a); 

(3) ma jinkludix ir-rekwiżiti f’(a)(2) sa (a)(4). 

FCL.130.S LAPL(S) — Metodi ta’ llanċjar 

(a) Il-privileġġi tal-LAPL(S) għandhom ikunu limitati għall-metodu tal-illanċjar inkluż 
fit-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot ikun lesta: 

(1) fil-każ ta’ llanċjar b’winċ u llanċjar b’karozza, minimu ta’ 10 launches fi 
struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn, u 5 launches bil-bdot waħdu taħt superviżjoni; 

(2) fil-każ ta’ rmunkar minn ajruplan jew awtolaunch, minimu ta’ 5 launches fi 
struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn, u 5 launches bil-bdot waħdu taħt superviżjoni. Fil-
każ ta’ awtolaunch, l-istruzzjoni fit-titjir ta’ tnejn tista’ ssir f’TMG; 

(3) fil-każ ta’ bungee launch, minimu ta’ 3 launches imwettqa fi struzzjoni fit-titjir 
ta’ tnejn jew bil-bdot waħdu taħt superviżjoni. 

(b) It-tlestija ta’ launches ta’ taħriġ addizzjonali għandha tiddaħħal fil-logbuk u tkun 
iffirmata mill-għalliem. 
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(c) Sabiex jinżammu l-privileġġi tagħhom f’kull metodu ta’ llanċjar, il-bdoti għandhom 
ilestu mill-inqas 5 launches matul l-aħħar 24 xahar, ħlief għal bungee launch, li 
għaliha l-bdoti jridu jkunu lestew 2 launches biss. 

(d) Meta l-bdot ma jkunx konformi mar-rekwiżit f’(c), huwa għandu jwettaq in-numru 
ta’ launches addizzjonali b’titjir minn tnejn jew minn bdot waħdu taħt is-
superviżjoni ta’ għalliem sabiex jiġġeddu l-privileġġi. 

FCL.135.S LAPL(S) — Estensjoni tal-privileġġi għal TMG  

Il-privileġġi ta’ LAPL(S) għandhom ikunu estiżi għal TMG meta l-bdot ikun lesta f’ATO, 
mill-inqas: 

(a) 6 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fuq TMG, inklużi: 

(1) 4 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; 

(2) titjira li taqsam il-pajjiż minn bdot waħdu ta’ mill-inqas 150 km (80 NM), li 
matulha trid titwettaq waqfa waħda sħiħa b’inżul f’ajrudrom differenti mill-
ajrudrom tat-tluq; 

(b) test tal-ħiliet biex jintwera livell adegwat ta’ ħiliet prattiċi f’TMG. Matul dan it-test 
tal-ħiliet, l-applikant għandu juri wkoll lill-eżaminatur livell adegwat ta’ tagħrif 
tijoretiku għat-TMG fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-prinċipji tat-titjir, 

— Il-proċeduri operattivi, 

— Il-prestazzjoni u l-ippjanar tat-titjir, 

— Tagħrif ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru, 

— In-navigazzjoni. 

FCL.140.S LAPL(S) — Rekwiżiti biex tinżamm il-ħila 

(a) Sejlplejns u sejlplejns bil-magna. Id-detenturi ta’ LAPL(S) għandhom jeżerċitaw 
biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom fuq sejlplejns jew sejlplejns bil-magna meta 
jkunu lestew fuq sejlplejns jew sejlplejns bil-magna, minbarra t-TMGs, fl-aħħar 24 
xahar, mill-inqas: 

(1) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir bħala PIC, inklużi 15-il launch; 

(2) 2 titjiriet ta’ taħriġ ma’ għalliem; 

(b) TMG. Id-detenturi ta’ LAPL(S) għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja 
tagħhom fuq TMG meta jkunu:  

(1) lestew fuq TMGs fl-aħħar 24 xahar:  

(i) mill-inqas 12-il siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC, inklużi 12-il qtugħ 
mill-art u llandjar; u 

(ii) taħriġ ta’ aġġornament ta’ mill-inqas siegħa ta’ ħin tat-titjir totali ma’ 
għalliem. 

(2) Meta d-detentur tal-LAPL(S) għandu wkoll il-privileġġi li jtajjar l-ajruplani, 
ir-rekwiżiti f’(1) jistgħu jitlestew fuq l-ajruplani. 

(c) Id-detenturi ta’ LAPL(S) li ma jikkonformax mar-rekwiżiti f’(a) jew (b) għandhom, 
qabel jerġgħu jibdew jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom: 
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(1) jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza ma’ eżaminatur fuq sejlplejn jew TMG, 
kif jixraq; jew 

(2) iwettqu l-ħin tat-titjir jew it-tlugħ mill-art u l-illandjar addizzjonali, titjir minn 
tnejn jew minn bdot waħdu taħt is-superviżjoni ta’ għalliem, sabiex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti f’(a) jew (b). 

TAQSIMA 6 

Rekwiżiti speċifiċi għal-LAPL għall-blalen tal-arja — LAPL(B)  

FCL.105.B LAPL(B) — Privileġġi 

Il-privileġġi tad-detentur ta’ LAPL għall-blalen tal-arja huma li jaġixxi bħala PIC fuq blalen 
tal-arja sħuna jew airships tal-arja sħuna b’kapaċità massima tal-envelop ta’ 3400 m3 jew 
blalen tal-gass b’kapaċità massima tal-envelop ta’ 1200 m3, bil-ġarr ta’ mhux aktar minn 3 
passiġġieri, b’mod li qatt ma jkun hemm aktar minn 4 persuni abbord l-inġenju tal-ajru.  

FCL.110.B LAPL(B) — Ir-rekwiżiti tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal LAPL(B) jridu jkunu lestew fuq blalen tal-arja tal-istess klassi 
mill-inqas 16-il siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir, inklużi mill-inqas:  

(1) 12-il siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; 

(2) 10 inflazzjonijiet u 20 qtugħ mill-art u llandjar; u 

(3) titjira waħda ssorveljata bil-bdot waħdu b’ħin tat-titjir minimu ta’ mill-inqas 
30 minuta. 

(b) Kreditu. L-applikanti b’esperjenza preċedenti bħala PIC fuq blalen tal-arja jistgħu 
jingħataw kreditu fir-rigward tar-rekwiżiti li hemm f’(a). 

L-ammont ta’ kreditu għandu jkun deċiż mill-ATO meta l-bdot iwettaq il-kors ta’ 
taħriġ, fuq il-bażi tat-test tat-titjir qabel id-dħul, imma fi kwalunkwe każ għandu: 

(1) ma jaqbiżx il-ħin tat-titjir totali bħala PIC fuq blalen tal-arja; 

(2) ma jaqbiżx 50% tas-sigħat irrekwiżiti f’(a); 

(3) ma jinkludix ir-rekwiżiti ta’ (a)(2) u (a)(3). 

FCL.130.B LAPL(B) — Estensjoni tal-privileġġi għal titjiriet marbutin  

(a) Il-privileġġi tal-LAPL(B) għandhom ikunu limitati għal titjiriet mhux marbutin. Din 
il-limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot ikun lesta mill-inqas 3 titjiriet ta’ 
istruzzjoni marbutin: 

(b) It-tlestija ta’ taħriġ addizzjonali għandha tiddaħħal fil-logbuk u tkun iffirmata mill-
għalliem. 

(c) Sabiex jinżamm dan il-privileġġ, il-bdoti għandhom ilestu mill-inqas 2 titjiriet 
marbutin matul l-aħħar 24 xahar. 

(d) Meta l-bdot ma jkunx konformi mar-rekwiżit f’(c), huwa għandu jwettaq in-numru 
ta’ titjiriet marbutin addizzjonali b’titjir minn tnejn jew minn bdot waħdu taħt is-
superviżjoni ta’ għalliem sabiex jiġġeddu l-privileġġi. 
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FCL.135.B LAPL(B) — Estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra ta’ blalen tal-arja  

Il-privileġġi ta’ LAPL(B) għandhom ikunu limitati għall-klassi ta’ blalen tal-arja li fiha sar it-
test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot ikun lesta fil-klassi oħra, għand 
ATO, mill-inqas: 

(a) 5 titjiriet ta’ struzzjoni ta’ tnejn; jew 

(b) fil-każ ta’ LAPL(B) għal blalen tal-arja sħuna li jixtiequ jestendu l-privileġġi 
tagħhom għal airships tal-arja sħuna, 5 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; 
u  

(c) test tal-ħiliet, li matulu għandhom juru lill-eżaminatur livell adegwat ta’ tagħrif 
teoretiku għall-klassi l-oħra fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-prinċipji tat-titjir, 

— Il-proċeduri operattivi, 

— Il-prestazzjoni u l-ippjanar tat-titjira, u 

— Tagħrif ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru. 

FCL.140.B LAPL(B) — Ir-rekwiżiti biex tinżamm il-ħila 

(a) Id-detenturi ta’ LAPL(B) għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja 
tagħhom meta jkunu lestew, fi klassi waħda ta’ blalen tal-arja fl-aħħar 24 xahar, 
mill-inqas:  

(1) 6 sigħat ta’ ħin tat-titjir bħala PIC, inklużi 10 qtugħ mill-art u llandjar; u 

(2) titjira waħda ta’ taħriġ ma’ għalliem; 

(3) barra minn hekk, jekk il-bdot huwa kkwalifikat biex itajjar aktar minn klassi 
waħda ta’ blalen tal-arja, sabiex jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom fil-klassi l-
oħra, huma għandhom ikunu lestew mill-inqas 3 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’dik il-
klassi fi żmien l-aħħar 24 xahar, inklużi 3 qtugħ mill-art u nżulijiet.  

(b) Id-detenturi ta’ LAPL(B) li ma jikkonformax mar-rekwiżiti f’(a) għandhom, qabel 
jerġgħu jibdew jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom: 

(1) jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza ma’ eżaminatur fil-klassi adattata; jew 

(2) iwettqu l-ħin tat-titjir jew it-tlugħ mill-art u l-illandjar addizzjonali, titjir minn 
tnejn jew minn bdot waħdu taħt is-superviżjoni ta’ għalliem, sabiex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti li hemm f’(a). 
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SUBPARTI C 

LIĊENZJA TA’ BDOT PRIVAT (PPL), LIĊENZJA TA’ BDOT TA’ SEJLPLEJN 
(SPL) U LIĊENZJA TA’ BDOT TA’ BALLUN TAL-ARJA (BPL) 

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.200 Età minima 

(a) Applikant għal PPL irid ikollu mill-inqas 17-il sena; 

(b) Applikant għal BPL jew SPL irid ikollu mill-inqas 16-il sena. 

FCL.205 Kundizzjonijiet 

Applikanti għall-ħruġ ta’ PPL iridu jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti għall-klassifikazzjoni tal-
klassi jew tat-tip għall-inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet, kif stabbilit fis-Subparti H. 

FCL.210 Kors ta’ taħriġ 

Applikanti għal BPL, SPL jew PPL għandhom ilestu kors ta’ taħriġ għand ATO. Il-kors 
għandu jinkludi tagħrif teoretiku u struzzjoni fit-titjir adattati għall-privileġġi mogħtija. 

FCL.215 Eżami tat-tagħrif teoretiku  

L-applikanti għal BPL, SPL jew PPL għandhom juru livell ta’ tagħrif teoretiku adattat għall-
privileġġi mogħtija permezz ta’ eżamijiet fis-suġġetti li ġejjin: 

(a) suġġetti komuni:  

— Il-liġi tal-ajru, 

— Il-prestazzjoni umana, 

— Il-meteoroloġija, u  

— Il-komunikazzjonijiet; 

(b) suġġetti speċifiċi rigward il-kategoriji ta’ inġenji tal-ajru differenti:  

— Il-prinċipji tat-titjir, 

— Il-proċeduri operattivi, 

— Il-prestazzjoni u l-ippjanar tat-titjira, 

— Tagħrif ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru, u 

— In-navigazzjoni. 

FCL.235 Test tal-Ħiliet 

(a) L-applikanti għal LAPL għandhom juru permezz tat-tlestija ta’ test tal-ħiliet l-abilità 
li jwettqu, bħala PIC fuq il-kategorija ta’ inġenji tal-ajru adattata, il-proċeduri u l-
manuvri rilevanti b’kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija.  

(b) L-applikanti għat-test tal-ħiliet għandhom ikunu rċevew struzzjoni dwar it-titjir fuq 
l-istess klassi jew tip ta’ inġenju tal-ajru li se jintuża għat-test tal-ħiliet.  

(c) Marki biex wieħed jgħaddi mill-eżami.  
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(1) It-test tal-ħiliet għandu jkun maqsum f'diversi taqsimiet, li jirrappreżentaw il-
fażijiet differenti kollha ta’ titjira adattati għall-kategorija tal-inġenju tal-ajru li 
se jittajjar.  

(2) Jekk applikant jeħel fi kwalunkwe suġġett ta’ taqsima jfisser li l-applikant 
jeħel fit-taqsima kollha. Jekk applikant jeħel f’aktar minn taqsima waħda 
jfisser li l-applikant jeħel fit-test kollu. Jekk l-applikant jeħel f’taqsima waħda 
biss, huwa għandu jirrepeti dik it-taqsima biss. 

(3) Meta jkun meħtieġ li t-test jiġi rripetut skont (2), jekk l-applikant jeħel fi 
kwalunkwe taqsima, inklużi dawk li jkun għadda minnhom f’attentat 
preċedenti, ifisser li l-applikant ikun weħel mit-test kollu. 

(4) Jekk wieħed ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha tat-test f’2 attentati jfisser li 
jkun jirrikjedi aktar taħriġ. 

TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għall-PPL għall-ajruplani - PPL(A) 

FCL.205.A PPL(A) - Privileġġi 

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta’ PPL(A) huma li jaġixxi mingħajr rimunerazzjoni bħala 
PIC jew kobdot fuq ajruplani jew TMGs ingaġġati f’operazzjonijiet mhux 
kummerċjali.  

(b) Minkejja l-paragrafu ta’ hawn fuq, id-detentur ta’ PPL(A) bi privileġġi ta’ għalliem 
jew eżaminatur jista’ jirċievi rimunerazzjoni għal: 

(1) il-provvediment ta’ struzzjoni fit-titjir għal-LAPL(A) jew PPL(A);  

(2) it-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal dawn il-liċenzji; 

(3) il-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenżji. 

FCL.210.A PPL(A) - Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal PPL(A) jridu jkunu lestew mill-inqas 45 siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir fl-ajruplani, li 5 minnhom jistgħu jkunu tlestew f’FSTD, inklużi mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; u 

(2) 10 sigħat ta’ ħin tat-titjir issorveljat minn bdot waħdu, inklużi mill-inqas 5 
sigħat ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż minn bdot waħdu b’mill-inqas titjira 
waħda li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 270 km (150 NM), li matulha jridu 
jsiru waqfiet sħaħ b’inżul f’2 ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq. 

(b) Rekwiżiti speċifiċi għal applikanti li għandhom LAPL(A). L-applikanti għal PPL(A) 
li għandhom LAPL(A) jridu jkunu lestew mill-inqas 15-il siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq 
ajruplani wara l-ħruġ tal-LAPL(A), li minnhom mill-inqas 10 għandhom ikunu 
struzzjoni fit-titjir li tlestew f’kors ta’ taħriġ f’ATO. Dan il-kors ta’ taħriġ għandu 
jinkludi mill-inqas 4 sigħat ta’ ħin tat-titjir issorveljat minn bdot waħdu, inklużi mill-
inqas sagħtejn ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż minn bdot waħdu b’mill-inqas titjira 
waħda li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 270 km (150 NM), li matulha jridu jsiru 
waqfiet sħaħ b’inżul f’2 ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq. 

(c) Rekwiżiti speċifiċi għal applikanti li għandhom LAPL(S) b’estensjoni għal TMG. L-
applikanti għal PPL(A) li għandhom LAPL(S) b’estensjoni għal TMG iridu jkunu 
lestew: 
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(1) mill-inqas 24 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq TMGs wara l-approvazzjoni tal-
estensjoni tat-TMG; u  

(2) 15-il siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir f’ajruplani f’kors ta’ taħriġ f’ATO, inklużi 
mill-inqas ir-rekwiżiti ta’ (a)(2).  

(d) Kreditu. Applikanti li għandhom liċenzja ta’ bdot għal kategorija oħra ta’ inġenju 
tal-ajru, bl-eċċezzjoni tal-blalen tal-arja, għandhom ikunu kkreditati b’10 % tal-ħin 
tat-titjir totali tagħhom bħala PIC fuq tali inġenji tal-ajru sa massimu ta’ 10 sigħat. 
L-ammont ta’ kreditu mogħti għandu fi kwalunkwe każ ma jinkludix ir-rekwiżiti li 
hemm f’(a)(2).  

TAQSIMA 3 

Rekwiżiti speċifiċi għall-PPL għall-ħelikopters – PPL(H) 

FCL.205.H PPL(H) - Privileġġi 

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta’ PPL(H) huma li jaġixxi mingħajr rimunerazzjoni bħala 
PIC jew kobdot fuq ħelikopters ingaġġati f’operazzjonijiet mhux kummerċjali.  

(b) Minkejja l-paragrafu ta’ hawn fuq, id-detentur ta’ PPL(H) bi privileġġi ta’ għalliem 
jew eżaminatur jista’ jirċievi rimunerazzjoni għal: 

(1) il-provvediment ta’ struzzjoni fit-titjir għal-LAPL(H) jew il-PPL(H);  

(2) it-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal dawn il-liċenzji; 

(3) il-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenżji. 

FCL.210.H PPL(H) - Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal PPL(H) iridu jkunu lestew mill-inqas 45 siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir fil-ħelikopters, li 5 minnhom jistgħu jkunu tlestew f’FNPT jew FFS, inklużi 
mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; u 

(2) 10 sigħat ta’ ħin tat-titjir issorveljat bil-bdot waħdu, inklużi mill-inqas 5 sigħat 
ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż bil-bdot waħdu b’mill-inqas titjira waħda li 
taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 185 km (100 NM), b’waqfiet sħaħ b’inżul f’2 
ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq. 

(3) 35 mill-45 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir iridu jitlestew fuq l-istess tip ta’ 
ħelikopter bħal dak użat għat-test tal-ħiliet. 

(b) Rekwiżiti speċifiċi għal applikant li għandu LAPL(H). Applikanti għal PPL(H) li 
għandhom LAPL(H) għandhom ilestu kors ta’ taħriġ għand ATO. Dan il-kors tat-
taħriġ għandu jinkludi mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn 
b’mill-inqas titjira waħda ssorveljata li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 185 km (100 
NM), b’waqfa sħiħa b’inżul f’2 ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq. 

(c) Applikanti li għandhom liċenzja ta’ bdot għal kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru, bl-
eċċezzjoni tal-blalen tal-arja, għandhom ikunu kkreditati b’10 % tal-ħin tat-titjir 
totali tagħhom bħala PIC fuq tali inġenji tal-ajru sa massimu ta’ 6 sigħat. L-ammont 
ta’ kreditu mogħti għandu fi kwalunkwe każ ma jinkludix ir-rekwiżiti li hemm 
f’(a)(2).  
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TAQSIMA 4 

Rekwiżiti speċifiċi għall-PPL ta’ powered-lift – PPL(PL) 

Irriservata 

TAQSIMA 5 

Rekwiżiti speċifiċi għall-PPL għall-airships — PPL(As) 

FCL.205.As PPL(As) - Privileġġi 

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta’ PPL(As) huma li jaġixxi mingħajr rimunerazzjoni bħala 
PIC jew kobdot fuq airships ingaġġati f’operazzjonijiet mhux kummerċjali.  

(b) Minkejja l-paragrafu ta’ hawn fuq, id-detentur ta’ PPL(As) bi privileġġi ta’ għalliem 
jew eżaminatur jista’ jirċievi rimunerazzjoni għal: 

(1) il-provvediment ta’ struzzjoni fit-titjir għall-PPL(As);  

(2) it-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal din il-liċenzja; 

(3) il-klassifikazzjonijiet jew iċ-ċertifikati mehmuża ma’ din il-liċenżja. 

FCL.210.As PPL(As) - Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal PPL(As) iridu jkunu lestew mill-inqas 35 siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir fl-airships, li 5 minnhom jistgħu jkunu tlestew f’FSTD, inklużi mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn, inklużi: 

(i) 3 sigħat ta’ taħriġ fit-titjir li jaqsam il-pajjiż, inkluża titjira waħda li 
taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 65 km (35 NM); 

(ii) 3 sigħat ta’ struzzjoni fl-istrumenti; 

(2) 8 qtugħ mill-art u nżulijiet f’ajrudrom, inklużi l-proċeduri tal-irbit ma’ arblu u 
l-ħall tal-irbit mal-arblu; 

(3) 8 sigħat ta’ ħin ta’ titjir issorveljat bil-bdot waħdu. 

(b) Applikanti li għandhom BPL u huma kkwalifikati biex itajru airships bl-arja sħuna 
għandhom ikunu kkreditati b’10 % tal-ħin tat-titjir totali tagħhom bħala PIC fuq tali 
airships sa massimu ta’ 5 sigħat. 

TAQSIMA 6 

Rekwiżiti speċifiċi għal-liċenzja ta’ bdot ta’ sejlplejn (SPL)  

FCL.205.S SPL – privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta’ SPL huma li jaġixxi bħala PIC fuq sejlplejns u 
sejlplejns bil-magna. 
Sabiex jeżerċita l-privileġġi fuq TMG, id-detentur għandu jkun konformi mar-
rekwiżiti f’FCL.135.S. 

(b) Id-detenturi ta’ SPL għandhom: 

(1) iġorru l-passiġġieri biss wara li jkunu lestew, wara l-ħruġ tal-liċenzja, mill-
inqas 10 sigħat ta’ ħin tat-titjir jew 30 launch bħala PIC fuq sejlplejns jew 
sejlplejns bil-magna; 

(2) ikunu ristretti li jaġixxu mingħajr rimunerazzjoni f’operazzjonijiet mhux 
kummerċjali sakemm: 
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(i) jilħqu l-età ta’ 18-il sena; 

(ii) ilestu, wara l-ħruġ tal-liċenzja, 75 siegħa ta’ ħin tat-titjir jew 200 launch 
bħala PIC fuq sejlplejns jew sejlplejns bil-magna; 

(iii) jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza ma’ eżaminatur.  

(c) Minkejja (b)(2), id-detentur ta’ SPL bi privileġġi ta’ għalliem jew eżaminatur jista’ 
jirċievi rimunerazzjoni għal: 

(1) il-provvediment ta’ struzzjoni fit-titjir għal-LAPL(S) jew l-SPL;  

(2) it-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal dawn il-liċenzji; 

(3) il-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenżji. 

FCL.210.S SPL - Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal SPL iridu jkunu lestew mill-inqas 15-il siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir fuq sejlplejns jew sejlplejns bil-magna, inklużi mill-inqas ir-rekwiżiti 
speċifikati f’FCL.110.S. 

(b) L-applikanti għal SPL li għandhom LAPL(S) iridu jkunu kkreditati b’mod sħiħ fir-
rigward tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ SPL.  

L-applikanti għal SPL li għandhom LAPL(S) iridu fil-perjodu ta’ sentejn qabel l-
applikazzjoni jkunu kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ tagħrif 
teoretiku u struzzjoni fit-titjir. 

(c) Kreditu. Applikanti li għandhom liċenzja ta’ bdot għal kategorija oħra ta’ inġenju 
tal-ajru, bl-eċċezzjoni tal-blalen tal-arja, għandhom ikunu kkreditati b’10 % tal-ħin 
tat-titjir totali tagħhom bħala PIC fuq tali inġenji tal-ajru sa massimu ta’ 7 sigħat. L-
ammont ta’ kreditu mogħti għandu fi kwalunkwe każ ma jinkludix ir-rekwiżiti li 
hemm f’FCL.110.S (a)(2) sa (a)(4).  

FCL.220.S SPL - Metodi ta’ llanċjar 

Il-privileġġi tal-SPL għandhom ikunu limitati għall-metodu tal-illanċjar inkluż fit-test tal-
ħiliet. Din il-limitazzjoni tista’ titneħħa u l-privileġġi l-ġodda jkunu eżerċitati meta l-bdot 
ikun konformi mar-rekwiżiti f’FCL.130.S. 

FCL.230.S SPL - Ir-rekwiżiti biex tinżamm il-ħila 

Id-detenturi ta’ SPL għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom meta huma 
jikkonformaw mar-rekwiżiti biex tinżamm il-ħila fil-FCL.140.S. 

TAQSIMA 7 

Rekwiżiti speċifiċi għal-liċenzja ta’ bdot ta’ ballun tal-arja (BPL)  

FCL.205.B BPL – privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta’ BPL huma li jaġixxi bħala PIC fuq blalen tal-arja u 
airships bl-arja sħuna. 

(b) Id-detenturi ta’ BPL għandhom ikunu ristretti sabiex jaġixxu mingħajr 
rimunerazzjoni f’operazzjonijiet mhux kummerċjali sakemm: 

(1) jilħqu l-età ta’ 18-il sena; 

(2) ilestu 50 siegħa ta’ ħin tat-titjir u 50 qtugħ mill-art u nżulijiet bħala PIC fuq 
blalen tal-arja; 
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(3) jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza ma’ eżaminatur fuq ballun tal-arja fil-
klassi speċifika. 

(c) Minkejja l-paragrafu (b), id-detentur ta’ BPL bi privileġġi ta’ għalliem jew 
eżaminatur jista’ jirċievi rimunerazzjoni għal: 

(1) il-provvediment ta’ struzzjoni fit-titjir għal-LAPL(B) jew il-BPL;  

(2) it-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal dawn il-liċenzji; 

(3) il-klassifikazzjonijiet u ċ-ċertifikati mehmuża ma’ dawn il-liċenżji. 

FCL.210.B BPL – Ir-rekwiżiti u l-ikkreditar tal-esperjenza 

(a) L-applikanti għal BPL iridu jkunu lestew fuq blalen tal-arja fl-istess klassi u grupp 
mill-inqas 16-il siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir, inklużi mill-inqas: 

(1) 12-il siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; 

(2) 10 inflazzjonijiet u 20 qtugħ mill-art u llandjar; u 

(3) titjira waħda ssorveljata bil-bdot waħdu b’ħin tat-titjir minimu ta’ mill-inqas 
30 minuta. 

(b) L-applikanti għal BPL li għandhom LAPL(B) jridu jkunu kkreditati b’mod sħiħ fir-
rigward tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ BPL.  

L-applikanti għal BPL li għandhom LAPL(B) iridu fil-perjodu ta’ sentejn qabel l-
applikazzjoni jkunu kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ tagħrif 
teoretiku u struzzjoni fit-titjir. 

FCL.220.B BPL - Estensjoni tal-privileġġi għal titjiriet marbutin  

Il-privileġġi tal-BPL għandhom ikunu limitati għal titjiriet mhux marbutin. Din il-
limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot ikun konformi mar-rekwiżiti f’FCL.130.B. 

FCL.225.B BPL - Estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra jew grupp ieħor ta’ blalen 
tal-arja 

Il-privileġġi tal-BPL għandhom ikunu limitati għall-klassi jew il-grupp ta’ blalen tal-arja li 
fiha sar it-test tal-ħiliet. Din il-limitazzjoni tista’ titneħħa meta l-bdot ikun: 

(a) konformi mar-rekwiżiti f’FCL.135.B fil-każ ta’ estensjoni għal klassi oħra fi ħdan l-
istess grupp; 

(b) fil-każ ta’ estensjoni għal klassi oħra fi ħdan l-istess grupp, lesta mill-inqas: 

(1) 2 titjiriet ta’ struzzjoni fuq ballun tal-arja tal-grupp rilevanti; u 

(2) is-sigħat li ġejjin ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq blalen tal-arja: 

(i) għal blalen tal-arja b’envelop b’kapaċità ta’ bejn 3 401 m3 u 6 000 m³, 
mill-inqas 100 siegħa; 

(ii) għal blalen tal-arja b’envelop b’kapaċità ta’ bejn 6 001 m3 u 10 500 m³, 
mill-inqas 200 siegħa; 

(iii) għal blalen tal-arja b’envelop b’kapaċità ta’ aktar minn 10 500 m3, mill-
inqas 300 siegħa; 

(iv) għal blalen tal-gas b’envelop b’kapaċità ta’ aktar minn 1 260 m3, mill-
inqas 50 siegħa. 
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FCL.230.B BPL - Ir-rekwiżiti biex tinżamm il-ħila 

(a) Id-detenturi ta’ BPL għandhom jeżerċitaw biss il-privileġġi tal-liċenzja tagħhom 
meta jkunu lestew fi klassi waħda ta’ blalen tal-arja fl-aħħar 24 xahar mill-inqas: 

(1) 6 sigħat ta’ ħin tat-titjir bħala PIC, inklużi 10 qtugħ mill-art u nżulijiet; u 

(2) titjira waħda ta’ taħriġ ma’ għalliem f’ballun tal-arja fi ħdan il-klassi adattata u 
b’envelop bil-kapaċità massima li għandhom privileġġi għalihom; 

(3) barra minn hekk, fil-każ ta’ bdoti kkwalifikati biex itiru f’aktar minn klassi 
waħda ta’ blalen tal-arja, sabiex jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom fil-klassi l-
oħra, huma għandhom ilestu mill-inqas 3 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’dik il-klassi fi 
żmien l-aħħar 24 xahar, inklużi 3 qtugħ mill-art u llandjar.  

(b) Id-detenturi ta’ BPL li ma jikkonformax mar-rekwiżiti f’(a) għandhom, qabel 
jerġgħu jibdew jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom: 

(1) jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza ma’ eżaminatur f’ballun tal-arja fi ħdan 
il-klassi adattata u b’envelop bil-kapaċità massima li għandhom privileġġi 
għalihom; jew 

(2) iwettqu l-ħin tat-titjir jew it-tlugħ mill-art u l-illandjar addizzjonali, titjir minn 
tnejn jew minn bdot waħdu taħt is-superviżjoni ta’ għalliem, sabiex jitwettqu 
r-rekwiżiti li hemm f’(a). 
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SUBPARTI D 

Liċenzja ta’ Bdot Kummerċjali - CPL 

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.300 CPL - Età minima 

Applikant għal CPL irid ikollu mill-inqas 18-il sena. 

FCL.305 CPL - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Privileġġi. Il-privileġġi tad-detentur ta’ CPL huma, fi ħdan il-kategorija adattata tal-inġenju 
tal-ajru, li: 

(1) jeżerċita l-privileġġi kollha tad-detentur ta’ LAPL u PPL; 

(2) jaġixxi bħala PIC jew kobdot ta’ kwalunkwe inġenju tal-ajru ingaġġat 
f’operazzjonijiet għajr it-trasport kummerċjali bl-ajru; 

(3) jaġixxi bħala PIC fit-trasport kummerċjali bl-ajru ħlief ta’ kwalunkwe inġenju tal-
ajru b’bdot wieħed suġġett għar-restrizzjonijiet speċifikati f’FCL.060 u f’din is-
Subparti; 

(4) jaġixxi bħala kobdot fit-trasport kummerċjali bl-ajru suġġett għar-restrizzjonijiet 
speċifikati f’FCL.060.  

(b) Kundizzjonijiet. Applikant għall-ħruġ ta’ CPL irid ikun issodisfa r-rekwiżiti għall-
klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip tal-inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet. 

FCL.310 CPL - Eżamijiet tat-tagħrif teoretiku 

Applikant għal CPL għandu juri livell ta’ tagħrif teoretiku adattat għall-privileġġi mogħtija fis-
suġġetti li ġejjin: 

– Il-Liġi tal-Ajru, 

– Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru – Il-Qafas tal-ajruplan/is-Sistemi/l-Impjant tal-
enerġija, 

– Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru – L-Istrumentazzjoni, 

– Il-Massa u l-Bilanċ, 

– Il-Prestazzjoni, 

– L-Ippjanar u l-Kontroll tat-Titjira, 

– Il-Prestazzjoni Umana, 

– Il-Meteoroloġija, 

– In-Navigazzjoni Ġenerali, 

– In-Navigazzjoni bir-Radju, 

– Il-Proċeduri Operattivi, 

– Il-Prinċipji tat-Titjir, 

– Il-Komunikazzjonijiet tar-Regoli tat-Titjir Viżwali (VFR).  

FCL.315 CPL - Kors ta’ taħriġ  
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Applikant għal CPL irid ikun lesta struzzjoni fit-tagħrif teoretiku u struzzjoni fit-titjir għand ATO, 
skont l-Appendiċi 3 għal din il-Parti. 

FCL.320 CPL – Test tal-ħiliet 

Applikant għal CPL għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 4 għal din il-Parti biex 
juri l-abilità li jwettaq, bħala PIC tal-kategorija ta’ inġenji tal-ajru adattata, il-proċeduri u l-manuvri 
rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija.  

TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ajruplani – CPL(A) 

FCL.325.A CPL(A) - Kundizzjonijiet speċifiċi għad-detenturi ta’ MPL 

Qabel jeżerċita l-privileġġi ta’ CPL(A), id-detentur ta’ MPL irid ikun lesta fl-ajruplani: 

(a) 70 siegħa ta’ ħin tat-titjir:  

(1) bħala PIC; jew 

(2) magħmula minn mill-inqas 10 sigħat bħala PIC u l-ħin tat-titjir addizzjonali bħala 
PIC taħt superviżjoni (PICUS). 

Minn dawn is-70 siegħa, 20 għandhom ikunu ta’ ħin tat-titjir VFR li jaqsam il-pajjiż 
bħala PIC, jew ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż magħmul minn mill-inqas 10 sigħat 
bħala PIC u 10 sigħat bħala PICUS. Dan għandu jinkludi titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 540 km (300 NM) li matulha waqfiet sħaħ b’inżul f’żewġ 
ajrudromi differenti għandhom jittajru bħala PIC;  

(b) l-elementi tal-kors modulari tas-CPL(A) kif speċifikat fil-paragrafi 10(a) u 11 tal-
Appendiċi 3, E għal din il-Parti; u 

(c) it-test tal-ħiliet tas-CPL(A), skont FCL.320. 
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SUBPARTI E 

LIĊENZJA TA’ BDOT TA’ AKTAR MINN EKWIPAĠĠ WIEĦED – MPL 

FCL.400.A MPL - Età minima 

Applikant għal MPL irid ikollu mill-inqas 18-il sena. 

FCL.405.A MPL - Privileġġi 

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta' MPL huma li jaġixxi bħala kobdot f’ajruplan 
irrekwiżit li jitħaddem b’kobdot. 

(b) Id-detentur ta' MPL jista’ jikseb il-privileġġi addizzjonali ta’: 

(1) detentur ta’ PPL(A), sakemm ir-rekwiżiti għall-PPL(A) speċifikati fis-
Subparti C huma ssodisfatti; 

(2) CPL(A), sakemm ir-rekwiżiti speċifikati f’FCL.325.A huma ssodisfatti. 

(c) Id-detentur ta' MPL għandu jkollu l-privileġġi tal-IR(A) tiegħu limitati għal 
ajruplani rrekwiżiti li jitħaddmu b’kobdot. Il-privileġġi tal-IR(A) jistgħu jkunu 
estiżi għal operazzjonijiet b’bdot wieħed fl-ajruplani, sakemm id-detentur tal-
liċenzja jkun lesta t-taħriġ meħtieġ biex jaġixxi bħala PIC f’operazzjonijiet 
b’bdot wieħed eżerċitati unikament b’referenza għall-istrumenti u jkun għadda t-
test tal-ħiliet tal-IR(A) bħala bdot waħdieni.  

FCL.410.A MPL – Kors ta’ taħriġ u eżamijiet tat-tagħrif teoretiku  

(a) Kors. Applikant għal MPL irid ikun lesta kors ta’ taħriġ fit-tagħrif teoretiku u 
struzzjoni fit-titjir għand ATO skont l-Appendiċi 5 għal din il-Parti. 

(b) Eżami. Applikant għal MPL irid ikun wera livell ta’ tagħrif adattat għad-detentur 
ta’ ATPL(A), skont FCL.515, u ta’ klassifikazzjoni tat-tip ta’ aktar minn bdot 
wieħed.  

FCL.415.A MPL – Ħiliet prattiċi 

(a) Applikant għal MPL irid ikun wera permezz ta’ evalwar kontinwu l-ħiliet 
irrekwiżiti għat-twettiq tal-unitajiet tal-kompetenza kollha speċifikati fl-
Appendiċi 5 għal din il-Parti, bħala bdot li jtir u bdot li ma jtirx, f’ajruplan 
b’aktar minn magna waħda bit-turbini, b’aktar minn bdot wieħed, taħt VFR u 
IFR.  

(b) Mat-tlestija tal-kors ta’ taħriġ, l-applikant għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet 
skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti, biex juri l-abilità li jwettaq il-proċeduri u l-
manuvri rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija. It-test tal-
ħiliet għandu jittieħed fit-tip ta’ ajruplan użat fil-fażi avvanzata tal-kors ta’ taħriġ 
integrat tal-MPL jew f’FFS li tirrappreżenta l-istess tip.  
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SUBPARTI F 

LIĊENZJA TA’ BDOT TA’ LINJA TAL-AJRU TAT-TRASPORT - ATPL 

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.500 ATPL - Età minima 

Applikanti għal ATPL irid ikollhom mill-inqas 21 sena. 

FCL.505 ATPL - Privileġġi  

(a) Il-privileġġi tad-detentur ta’ ATPL huma, fi ħdan il-kategorija adattata tal-inġenju 
tal-ajru, li:  

(1) jeżerċita l-privileġġi kollha tad-detentur ta’ LAPL, PPL u CPL; 

(2) jaġixxi bħala PIC ta’ inġenji tal-ajru ingaġġati fit-trasport kummerċjali bl-ajru. 

(b) Applikanti għall-ħruġ ta’ ATPL iridu jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti għall-
klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru użat fit-test tal-ħiliet. 

FCL.515 ATPL – Kors ta’ taħriġ u eżamijiet tat-tagħrif teoretiku  

(a) Kors. L-applikanti għal ATPL għandhom ikunu lestew kors ta’ taħriġ fi ħdan ATO. 
Il-kors għandu jkun kors ta’ taħriġ integrat jew kors modulari, skont l-Appendiċi 3 
għal din il-Parti.  

(b) Eżami. Applikanti għal ATPL għandhom juru livell ta’ tagħrif adattat għall-
privileġġi mogħtija fis-suġġetti li ġejjin:  

— Il-Liġi tal-Ajru, 

— Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru – Il-Qafas tal-ajruplan/is-Sistemi/l-
Impjant tal-enerġija, 

— Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru – l-Istrumentazzjoni, 

— Il-Massa u l-Bilanċ, 

— Il-Prestazzjoni, 

— L-Ippjanar u l-Kontroll tat-Titjira, 

— Il-Prestazzjoni Umana, 

— Il-Meteoroloġija, 

— In-Navigazzjoni Ġenerali, 

— In-Navigazzjoni bir-Radju, 

— Il-Proċeduri Operattivi, 

— Il-Prinċipji tat-Titjir, 

— Il-Komunikazzjonijiet VFR, 

— Il-Komunikazzjonijiet IFR. 
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TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ajruplani – ATPL(A) 

FCL.505.A ATPL(A) - Restrizzjoni tal-privileġġi għal bdoti li preċedentement 
kellhom MPL 

Meta d-detentur ta’ ATPL(A) preċedentement kellu MPL, il-privileġġi tal-liċenzja għandhom 
ikunu ristretti għal operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed, sakemm id-detentur ma jkunx 
konformi ma’ FCL.405.A(b)(2) u (c) għal operazzjonijiet bi bdot wieħed.  

FCL.510.A ATPL(A) – Il-prerekwiżiti, l-esperjenza u l-ikkreditar 

(a) Il-prerekwiżiti. Applikanti għal ATPL(A) għandu jkollhom: 

(1) MPL; jew 

(2) CPL(A) u IR għal aktar minn magna waħda għall-ajruplani. F’dan il-każ, l-
applikant għandu jkun irċieva wkoll struzzjoni fl-MCC. 

(b) L-esperjenza. L-applikanti għal ATPL(A) iridu jkunu lestew mill-inqas 1500 siegħa 
ta’ ħin tat-titjir fl-ajruplani, inklużi mill-inqas: 

(1) 500 siegħa f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed fl-ajruplani; 

(2) (i) 500 siegħa bħala PIC taħt superviżjoni; jew 

(ii) 250 siegħa bħala PIC; jew 

(iii) 250 siegħa, inklużi mill-inqas 70 siegħa bħala PIC, u l-bqija bħala PIC 
taħt superviżjoni; 

(3) 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż li minnhom mill-inqas 100 siegħa 
għandhom ikunu bħala PIC jew bħala PIC taħt superviżjoni; 

(4) 75 siegħa ta’ ħin tal-istrumenti li minnhom mhux aktar minn 30 siegħa jistgħu 
jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art; u 

(5) 100 siegħa ta’ titjir billejl bħala PIC jew kobdot. 

Mill-1500 siegħa ta’ ħin tat-titjir, sa 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir jistgħu jkunu 
tlestew f’FFS u FNPT. Minn dawn il-100 siegħa, massimu ta’ 25 siegħa biss 
jistgħu jitlestew f’FNPT. 

(c) Kreditu. 

(1) Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot għal kategoriji oħra ta’ inġenji tal-ajru 
għandhom ikunu kkreditati b’ħin tat-titjir sa massimu ta’: 

(i) għal TMG jew sejlplejns, 30 siegħa ta’ titjir bħala PIC; 

(ii) għall-ħelikopters, 50% tar-rekwiżiti kollha tal-ħin tat-titjir tal-paragrafu 
(b). 

(2) Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ inġiniera ta’ abbord maħruġa f’konformità 
mar-regoli nazzjonali applikabbli għandhom ikunu kkreditati b’50% tal-
ħin tat-titjir ta’ inġinier ta’ abbord sa kreditu massimu ta’ 250 siegħa. 
Dawn il-250 segħa jistgħu jkunu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżit ta’ 
1500 siegħa tal-paragrafu (a), u r-rekwiżit ta’ 500 siegħa tal-paragrafu 
(b)(1), sakemm il-kreditu totali mogħti fir-rigward ta’ kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-paragrafi ma jaqbiżx il-250 siegħa. 
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(d) L-esperjenza rrekwiżita f’(b) għandha titlesta qabel wieħed jersaq għat-test tal-ħiliet 
għall-ATPL(A). 

FCL.520.A ATPL(A) – Test tal-ħiliet 

Applikanti għal ATPL(A) għandhom jgħaddu minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 għal din 
il-Parti biex juru l-abilità li jwettqu, bħala PIC ta’ ajruplan b’aktar minn bdot wieħed taħt 
IFR, il-proċeduri u l-manuvri rilevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija. 

It-test tal-ħiliet għandu jittieħed fl-ajruplan jew f’FFS ikkwalifikata b’mod adegwat li 
tirrappreżenta l-istess tip.  

TAQSIMA 3 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ħelikopters – ATPL(H) 

FCL.510.H ATPL(H) – Il-prerekwiżiti, l-esperjenza u l-ikkreditar 

Applikanti għal ATPL(H) għandhom: 

(a) ikollhom CPL(H) u klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħelikopter b’aktar minn bdot wieħed u 
jkunu rċevew struzzjoni f’MCC; 

(b) ikunu lestew bħala bdoti tal-ħelikopters mill-inqas 1000 siegħa ta’ ħin tat-titjir 
inklużi mill-inqas: 

(1) 350 siegħa f’ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed; 

(2) (i) 250 siegħa bħala PIC; jew 

(ii) 100 siegħa bħala PIC u 150 siegħa bħala PIC taħt superviżjoni; jew 

(iii) 250 siegħa bħala PIC taħt superviżjoni f’ħelikopters b’aktar minn bdot 
wieħed. F’dan il-każ, il-privileġġi tal-ATPL(H) għandhom ikunu limitati 
biss għal operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed, sakemm jitlestew 
100 siegħa bħala PIC;  

(3) 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż li minnhom mill-inqas 100 siegħa 
għandhom ikunu bħala PIC jew bħala PIC taħt superviżjoni; 

(4) 30 siegħa ta’ ħin tal-istrumenti li minnhom mhux aktar minn 10 sigħat jistgħu 
jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art; u  

(5) 100 siegħa ta’ titjir billejl bħala PIC jew bħala kobdot. 

Minn dawn l-1000 siegħa, massimu ta’ 100 siegħa jistgħu jitlestew f’FSTD, li 
minnhom mhux aktar minn 25 siegħa jistgħu jitlestew f’FNPT. 

(c) Il-ħin tat-titjir fl-ajruplani għandu jkun ikkreditat sa 50% fir-rigward tar-rekwiżiti 
tal-ħin tat-titjir tal-paragrafu (b). 

(d) L-esperjenza rrekwiżita f’(b) għandha titlesta qabel wieħed jersaq għat-test tal-ħiliet 
għall-ATPL(H).  

FCL.520.H ATPL(H) – Test tal-ħiliet 

Applikanti għal ATPL(H) għandhom jgħaddu minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 għal din 
il-Parti biex juru l-abilità li jwettqu bħala PIC ta’ ħelikopter b’aktar minn bdot wieħed il-
proċeduri u l-manuvri relevanti bil-kompetenza adattata għall-privileġġi mogħtija. 

It-test tal-ħiliet għandu jittieħed fil-ħelikopter jew f’FFS ikkwalifikata b’mod adegwat li 
tirrappreżenta l-istess tip.  
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SUBPARTI G 

KLASSIFIKAZZJONI TAL-ISTRUMENTI - IR 

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.600 IR - Ġenerali 

Operazzjonijiet taħt IFR fuq ajruplan, ħelikopter, airship jew ajruplan ta’ powered-lift 
għandhom jitwettqu biss minn detenturi ta’ PPL, CPL, MPL u ATPL b’IR adattata għall-
kategorija tal-inġenju tal-ajru jew meta jkun qed isir l-ittestjar tal-ħiliet jew struzzjoni ta’ 
tnejn. 

FCL.605 IR - Privileġġi 

(a) Il-privileġġi ta’ detentur ta’ IR huma li jtajjar inġenju tal-ajru taħt IFR b’għoli għal 
deċiżjoni minimu ta’ 200 pied (60 m). 

(b) Fil-każ ta’ IR ta’ aktar minn magna waħda, dawn il-privileġġi jistgħu jkunu estiżi 
għal għoli tad-deċiżjoni ta’ inqas minn 200 pied (60 m) meta l-applikant ikun wettaq 
taħriġ speċifiku f’ATO u għadda t-Taqsima 6 tat-test tal-ħiliet preskritt fl-Appendiċi 
9 għal din il-Parti f’inġenju tal-ajru b’aktar minn bdot wieħed. 

(c) Id-detenturi ta’ IR għandhom jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 8 għal din il-Parti. 

(d) Ħelikopters biss. Biex jeżerċita l-privileġġi bħala PIC taħt IFR f’ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed, id-detentur ta’ IR(H) irid ikollu mill-inqas 70 siegħa ta’ ħin tal-
istrumenti li minnhom sa 30 siegħa jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art.  

FCL.610 IR – Il-prerekwiżiti u l-ikkreditar 

Applikanti għal IR għandhom: 

(a) ikollhom: 

(1) mill-inqas PPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattat, u: 

(i) il-privileġġi li jtir billejl skont FCL.810 i; jew 

(ii) ATPL f’kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru; jew 

(2) CPL, fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata. 

(b) ikunu lestew mill-inqas 50 siegħa ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC 
f’ajruplani, ħelikopters jew airships li minnhom mill-inqas 10 sigħat jew, fil-każ tal-
airships, 20 siegħa għandhom ikunu fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata.  

(c) Ħelikopters biss. Applikanti li lestew kors ta’ taħriġ integrat ta’ ATP(H)/IR, 
ATP(H), CPL(H)/IR jew CPL(H) għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżit f’(b).  

FCL.615 IR - It-tagħrif teoretiku u l-istruzzjoni fit-titjir 

(a) Kors. Applikant għal IR irid ikun għamel kors ta’ tagħrif teoretiku u struzzjoni fit-
titjir għand ATO. Il-kors għandu jkun: 

(1) kors ta’ taħriġ integrat li jinkludi taħriġ għal IR, skont l-Appendiċi 3 għal din 
il-Parti; jew 

(2) kors modulari skont l-Appendiċi 6 għal din il-Parti.  
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(b) Eżami. Applikanti għandhom juru livell ta’ tagħrif teoretiku adattat għall-privileġġi 
mogħtija fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-Liġi tal-Ajru, 

— Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru – l-Istrumentazzjoni, 

— L-Ippjanar u l-Kontroll tat-Titjira, 

— Il-Prestazzjoni Umana, 

— Il-Meteoroloġija, 

— In-Navigazzjoni bir-Radju, 

— Il-Komunikazzjonijiet IFR. 

FCL.620 IR – Test tal-ħiliet 

(a) Applikanti għal IR għandhom jgħaddu minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 7 għal 
din il-Parti biex juru l-abilità li jwettqu l-proċeduri u l-manuvri relevanti bi grad ta’ 
kompetenza adattat għall-privileġġi mogħtija. 

(b) Għal IR ta’ aktar minn magna waħda, it-test tal-ħiliet għandu jitwettaq f’inġenju tal-
ajru b’aktar minn magna waħda. Għal IR ta’ magna waħda, it-test għandu jitwettaq 
f’inġenju tal-ajru b’magna waħda. Ajruplan b’aktar minn magna waħda bi thrust fil-
linja taċ-ċentru għandu jitqies bħala ajruplan b’magna waħda għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu. 

FCL.625 IR – Il-validità, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid 

(a) Il-validità. IR għandha tkun valida għal sena waħda.  

(b) Il-validazzjoni mill-ġdid. 

(1) IR għandha tkun ivvalidata mill-ġdid fi żmien 3 xhur li jiġu immedjatament 
qabel id-data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni. 

(2) Applikanti li ma jgħaddux mit-taqsima relevanti ta’ kontroll tal-kompetenza 
ta’ IR qabel id-data tal-iskadenza tal-IR m’għandhomx jeżerċitaw il-privileġġi 
tal-IR sakemm ma jgħaddux mill-kontroll tal-kompetenza. 

(c) Tiġdid. Jekk IR tkun skadiet, sabiex iġeddu l-privileġġi tagħhom l-applikanti 
għandhom: 

(1) isegwu taħriġ ta’ aġġornament għand ATO biex jiksbu l-livell ta’ kompetenza 
meħtieġ biex jgħaddu l-element tal-istrumenti tat-test tal-ħiliet skont l-
Appendiċi 9 għal din il-Parti; u 

(2) ilestu kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti, fil-
kategorija tal-inġenju tal-ajru relevanti. 

(d) Jekk l-IR ma tkunx ġiet ivvalidata mill-ġdid jew imġedda fis-7 snin preċedenti, id-
detentur se jkun irrekwiżit li jgħaddi mill-ġdid mill-eżami tat-tagħrif teoretiku u t-
test tal-ħiliet. 

TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ajruplani  

FCL.625.A IR(A) - Validazzjoni mill-ġdid 
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(a) Validazzjoni mill-ġdid. Applikanti għal validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(A):  

(1) meta kkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew 
tat-tip, għandhom jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 
għal din il-Parti;  

(2) meta mhux ikkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tal-
klassi jew it-tip, għandhom: 

(i) għal ajruplani bi bdot wieħed, ilestu Taqsima 3b u dawk il-partijiet ta’ 
Taqsima 1 relevanti għat-titjira intenzjonata, tal-kontroll tal-kompetenza 
preskritt fl-Appendiċi 9 għal din il-Parti; u 

(ii) għal ajruplani b’aktar minn magna waħda, ilestu Taqsima 6 tal-kontroll 
tal-kompetenza għal ajruplani bi bdot wieħed skont l-Appendiċi 9 għal 
din il-Parti b’referenza unika għall-istrumenti. 

(3) FNPT II jew FFS li tirrappreżenta l-klassi jew it-tip ta’ ajruplan relevanti tista’ 
tintuża fil-każ tal-paragrafu (2), imma mill-inqas kull kontroll tal-kompetenza 
alternat għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(A) f’dawn iċ-ċirkustanzi għandu 
jitwettaq f’ajruplan. 

(b) Kreditu trasverali għandu jingħata skont l-Appendiċi 8 għal din il-Parti. 

TAQSIMA 3 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ħelikopters  

FCL.625.H IR(H) - Validazzjoni mill-ġdid 

(a) Applikanti għal validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(H): 

(1) meta kkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip, 
għandhom ilestu kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti, 
għat-tip relevanti ta’ ħelikopter.  

(2) meta mhux ikkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip, 
għandhom ilestu biss it-Taqsima 5 u l-partijiet relevanti ta’ Taqsima 1 tal-
kontroll tal-kompetenza stabbilit fl-Appendiċi 9 għal din il-Parti għat-tip 
relevanti ta’ ħelikopter. F’dan il-każ, FTD II/III jew FFS li tirrappreżenta t-tip 
relevanti ta’ ħelikopter tista’ tintuża, imma mill-inqas kull kontroll tal-
kompetenza alternat għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(H) f’dawn iċ-
ċirkustanzi għandu jitwettaq f’ħelikopter. 

(b) Kreditu trasverali għandu jingħata skont l-Appendiċi 8 għal din il-Parti.  

FCL.630.H IR(H) – Estensjoni tal-privileġġi minn ħelikopters b’magna waħda għal 
ħelikopters b’aktar minn magna waħda 

Id-detenturi ta’ IR(H) valida għal ħelikopters b’magna waħda li jixtiequ jestendu għall-ewwel 
darba l-IR(H) għal ħelikopters b’aktar minn magna waħda għandhom ilestu: 

(a) kors ta’ taħriġ għand ATO li jiġbor fih mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni tal-
istrumenti għal tnejn, li minnhom 3 sigħat jistgħu jkunu f’FFS jew FTD 2/3 jew 
FNPT II/III; u 

(b) Taqsima 5 tat-test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti fuq ħelikopters 
b’aktar minn magna waħda. 

TAQSIMA 4 
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Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-powered-lift  

Irriservata 

TAQSIMA 5 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-airships  

FCL.625.As IR(As) - Validazzjoni mill-ġdid 

Applikanti għal validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(As):  

(a) meta kkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip, għandhom 
ilestu kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti, għat-tip 
relevanti ta’ airship;  

(b) meta mhux ikkombinata mal-validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjoni tat-tip, 
għandhom ilestu t-Taqsima 5 u dawk il-partijiet ta’ Taqsima 1 relevanti għat-titjira 
intenzjonata tal-kontroll tal-kompetenza għall-airships skont l-Appendiċi 9 għal din 
il-Parti. F’dan il-każ, FTD 2/3 jew FFS li tirrappreżenta t-tip relevanti tista’ tintuża, 
imma għall-inqas kull kontroll tal-kompetenza alternat għall-validazzjoni mill-ġdid 
ta’ IR(As) f’dawn iċ-ċirkustanzi għandu jitwettaq f’airship. 
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SUBPARTI H 

KLASSIFIKAZZJONIJIET TAL-KLASSI U TAT-TIP 

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.700 Iċ-ċirkustanzi li fihom hija rrekwiżita l-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-
tip 

(a) Ħlief fil-każ tal-LAPL, SPL u BPL, id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot m’għandhomx 
jaġixxu fi kwalunkwe kapaċità bħala bdoti ta’ inġenji tal-ajru sakemm ma jkollhomx 
klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip valida u adattata, ħlief meta jersqu għal testijiet 
tal-ħiliet, jew kontrolli tal-kompetenza għat-tiġdid tal-klassifikazzjonijiet tal-klassi 
jew tat-tip, jew meta jirċievu struzzjoni fit-titjir. 

(b) Minkejja (a), fil-każ ta’ titjiriet irrelatati mal-introduzzjoni jew il-modifika ta’ tipi ta’ 
inġenji tal-ajru, il-bdoti jistgħu jkollhom ċertifikat speċjali mogħti mill-awtorità 
kompetenti, li jawtorizzahom iwettqu ttitjiriet. Din l-awtorizzazzjoni għandha 
jkollha l-validità tagħha limitata għat-titjiriet speċifiċi. 

(c) Mingħajr preġudizzju għal (a) u (b), fil-każ ta’ titjiriet irrelatati mal-introduzzjoni 
jew il-modifika ta’ tipi ta’ inġenji tal-ajru mwettqa minn organizzazzjonijiet tad-
disinn jew tal-produzzjoni fi ħdan il-firxa tal-privileġġi tagħhom, kif ukoll ta’ titjiriet 
ta’ struzzjoni għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-test tat-titjir, meta jista’ ma jkunx 
hemm konformità mar-rekwiżiti ta’ din is-Subparti, il-bdoti jistgħu jkollhom 
klassifikazzjoni tat-test tat-titjir maħruġ skont FCL.820.  

FCL.705 Privileġġi tad-detentur ta’ klasssifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip 

Il-privileġġi tad-detentur ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip huma li jaġixxu bħala bdot 
fil-klassi jew it-tip tal-inġenji tal-ajru speċifikati fil-klassifikazzjoni. 

FCL.710 Klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip - varjanti 

(a) Sabiex jestendi l-privileġġi tiegħu għal varjant ieħor ta’ inġenju tal-ajru fi ħdan 
klassifikazzjoni waħda ta’ klassi jew tip, il-bdot għandu jwettaq taħriġ fid-differenzi 
jew ta’ familjarizzazzjoni. Fil-każ ta’ varjanti fi ħdan klassifikazzjoni tat-tip, it-
taħriġ fid-differenzi jew ta’ familjarizzazzjoni, għandu jinkludi l-elementi relevanti 
ddefiniti fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti-21.  

(b) Jekk il-varjant ma jkunx ġie mtajjar f’perjodu ta’ sentejn li jsegwu t-taħriġ fid-
differenzi, aktar taħriġ fid-differenzi jew kontrolli tal-kompetenza f’dak il-varjant 
għandhom ikunu rrekwiżiti biex jinżammu l-privileġġi, ħlief għat-tipi jew il-varjanti 
fi ħdan il-klassifikazzjonijiet tal-klassi ta’ magna waħda bil-pistins u tat-TMGs.  

(c) It-taħriġ fid-differenzi għandu jiddaħħal fil-logbuk tal-bdot jew dokument 
ekwivalenti u jkun iffirmat mill-għalliem kif jixraq. 

FCL.725 Rekwiżiti għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip 

(a) Kors ta’ taħriġ. Applikant għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jlesti 
kors ta’ taħriġ għand ATO. Il-kors ta’ taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip għandu 
jinkludi l-elementi tat-taħriġ mandatorji għat-tip relevanti kif iddefiniti fid-dejta tal-
adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti-21. 
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(b) Eżami tat-tagħrif teoretiku.L-applikant għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip 
għandu jgħaddi minn eżami tat-tagħrif teoretiku organizzat mill-ATO biex juri l-
livell tat-tagħrif teoretiku rrekwiżit għat-tħaddim sikur tal-klassi jew it-tip ta’ inġenji 
tal-ajru applikabbli. 

(1) Għal inġenji tal-ajru b’aktar minn bdot wieħed, l-eżami tat-tagħrif teoretiku 
għandu jkun bil-miktub u jinkludi mill-inqas 100 mistoqsija b’għażla ta’ 
tweġibiet mifruxa kif jixraq fuq is-suġġetti ewlenin tas-sillabu. 

(2) Għal inġenji tal-ajru b’aktar minn magna waħda u bi bdot wieħed, l-eżami tat-
tagħrif teoretiku għandu jkun bil-miktub u l-għadd tal-mistoqsijiet b’għażla ta’ 
tweġibiet għandu jiddependi fuq il-kumplessità tal-inġenju tal-ajru. 

(3) Għal inġenji tal-ajru b’magna waħda, l-eżami tat-tagħrif teoretiku għandu 
jitwettaq verbalment mill-eżaminatur matul it-test tal-ħiliet biex ikun 
iddeterminat jekk inkisibx livell sodisfaċenti ta’ tagħrif. 

(4) Għal inġenji tal-ajru bi bdot wieħed li huma kklassifikati bħala ajruplani ta’ 
prestazzjoni għolja, l-eżami għandu jkun bil-miktub u jinkludi mill-inqas 60 
mistoqsija b’għażla ta’ tweġibiet mifruxa kif jixraq fuq is-suġġetti ewlenin tas-
sillabu. 

(c) Test tal-ħiliet. Applikant għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jgħaddi 
minn test tal-ħiliet skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti biex juri l-ħila rrekwiżita 
għat-tħaddim sikur tal-klassi jew it-tip ta’ inġenji tal-ajru applikabbli. 

 L-applikant għandu jgħaddi mit-test tal-ħiliet fi żmien 6 xhur wara l-bidu tal-kors ta’ 
taħriġ fil-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip u fi żmien 6 xhur qabel l-
applikazzjoni għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip. 

(d) Applikant li diġà għandu klassifikazzjoni tat-tip għal tip ta’ inġenju tal-ajru, bil-
privileġġ għal operazzjonijiet bi bdot wieħed jew b’aktar minn bdot wieħed, għandu 
jitqies li diġà ssodisfa r-rekwiżiti teoretiċi meta japplika biex iżid il-privileġġ għall-
forma l-oħra ta’ operazzjoni fuq l-istess tip ta’ inġenju tal-ajru. 

(e) Minkejja l-paragrafi ta’ hawn fuq, il-bdoti li għandhom klassifikazzjoni ta’ test tat-
titjir maħruġa skont FCL.820 li kienu involuti f’testijiet tat-titjir fl-iżvilupp, iċ-
ċertifikazzjoni jew il-produzzjoni ta’ tip ta’ inġenju tal-ajru, u li lestew 50 siegħa ta’ 
ħin tat-titjir totali jew 10 sigħat ta’ ħin tat-titjir bħala PIC f’testijiet tat-titjir ta’ dak 
it-tip, għandhom ikunu intitolati li japplikaw għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip 
relevanti, sakemm huma jikkonformaw mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza 
għall-ħruġ ta’ dik il-klassifikazzjoni tat-tip, kif stabbiliti f’din is-Subparti għall-
kategorija ta’ inġenji tal-ajru relevanti.  

FCL.740 Il-validità u t-tiġdid tal-klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip 

(a) Il-perjodu tal-validità tal-klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip għandu jkun sena, 
ħlief għal klassifikazzjonijiet tal-klassi ta’ bdot wieħed u magna waħda, li għaliha l-
perjodu tal-validità għandu jkun sentejn, sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor 
mid-dejta tal-adegwatezza operattiva, stabbilita skont il-Parti-21.  

(b) Tiġdid. Jekk klassifikazzjoni ta’ klassi jew tat-tip tkun skadiet, l-applikant għandu: 

(1) jagħmel taħriġ ta’ aġġornament għand ATO, meta jkun meħtieġ biex jilħaq il-
livell ta’ kompetenza meħtieġa biex titħaddem b’mod sikur il-klassi jew it-tip 
tal-inġenju tal-ajru relevanti; u  
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(2) jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti.  

TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ajruplani  

FCL.720.A Ir-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza għall-ħruġ tal-
klassifikazzjonijiet tal-klassi jew tat-tip - ajruplani 

Sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva, stabbilita 
skont il-Parti-21, applikant għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jikkonforma 
mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza li ġejjin għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni relevanti: 

(a) Ajruplani b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed. Applikant għall-ewwel 
klassifikazzjoni tal-klassi jew tip rigward ajruplani b’aktar minn magna waħda bi 
bdot wieħed irid ikun lesta mill-inqas 70 siegħa bħala PIC fuq l-ajruplani. 

(b) Ajruplani mhux kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed. Qabel jibda t-
taħriġ fit-titjir, applikant għall-ewwel klassifikazzjoni tal-klassi jew tip rigward 
ajruplani bi bdot wieħed ikklassifikat bħala ajruplan ta’ prestazzjoni għolja irid: 

(1) ikollu mill-inqas 200 siegħa ta’ esperjenza ta’ titjir totali, li minnhom 70 
siegħa jkunu bħala PIC fuq l-ajruplani; u 

(2) (i) ikollu ċertifikat ta’ tlestija b’mod sodisfaċenti ta’ kors għal tagħrif 
teoretiku addizzjonali mwettaq għand ATO; jew 

(ii) ikun għadda l-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku tal-ATPL(A) skont din il-
Parti; jew 

(iii) ikollu, minbarra l-liċenzja maħruġa skont din il-Parti, ATPL(A) jew 
CPL(A)/IR bi kreditu għal tagħrif teoretiku għal ATPL(A), maħruġa 
skont l-Anness 1 tal-ICAO; 

(3) barra minn hekk, bdoti li jridu l-privileġġ li joperaw l-ajruplan 
f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ta’ (d)(4).  

(c) Ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed. Applikanti għall-ħruġ 
tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan kumpless bi bdot wieħed ikklassifikat 
bħala ajruplan ta’ prestazzjoni għolja għandu, minbarra li jissodisfa r-rekwiżiti ta’ 
(b), ikollu IR(A) ta’ aktar minn magna waħda. 

(d) Ajruplani b’aktar minn bdot wieħed. Applikant għall-ħruġ tal-ewwel kors ta’ 
klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan b’aktar minn bdot wieħed għandu jkun bdot 
student li attwalment qed iwettaq taħriġ f’kors ta’ taħriġ MPL jew ikun konformi 
mar-rekwiżiti li ġejjin: 

(1) ikollu mill-inqas 70 siegħa ta’ esperjenza ta’ titjir bħala PIC fuq l-ajruplani; 

(2) ikollu IR(A) ta’ aktar minn magna waħda; 

(3) ikun għadda l-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku tal-ATPL(A) skont din il-Parti; u 

(4) ħlief meta l-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip huwa kkombinat ma’ kors MCC:  

(i) ikollu ċertifikat ta’ tlestija b’mod sodisfaċenti ta’ kors MCC fl-ajruplani; 
jew 
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(ii) ikollu ċertifikat ta’ tlestija b’mod sodisfaċenti ta’ MCC fil-ħelikopters u 
jkollu aktar minn 100 siegħa ta’ esperjenza ta’ titjir bħala bdot 
f’ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed; jew 

(iii) ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot f’ħelikopters b’aktar minn bdot 
wieħed; jew 

(iv) ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot f’operazzjonijiet b’aktar minn 
bdot wieħed f’ajruplani b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed, fit-
trasport kummerċjali bl-ajru skont ir-rekwiżiti tal-operazzjonijiet bl-ajru 
applikabbli. 

(e) Klassifikazzjonijiet tat-tip addizzjonali ta’ ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni 
għolja b’aktar minn bdot wieħed u bi bdot wieħed. Applikant għall-ħruġ ta’ 
klassifikazzjonijiet tat-tip addizzjonali ta’ aktar minn bdot wieħed u 
klassifikazzjonijiet tat-tip addizzjonali ta’ ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja 
bi bdot wieħed għandu jkollu IR(A) ta’ aktar minn magna waħda. 

(f) Meta jkun iddeterminat hekk fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-
Parti-21, l-eżerċizzju tal-privileġġi tal-klassifikazzjoni tat-tip jistgħu inizjalment 
ikunu limitati għal titjir taħt is-sorveljanza ta’ għalliem. Is-sigħat ta’ titjir taħt 
sorveljanza għandu jiddaħħal fil-logbuk tal-bdot jew dokument ekwivalenti u jkun 
iffirmat mill-għalliem. Il-limitazzjoni għandha titneħħa meta l-bdot juri li tlestew is-
sigħat tat-titjir taħt sorveljanza rrekwiżiti mid-dejta tal-adegwatezza operattiva. 

FCL.725.A Tagħrif teoretiku u l-istruzzjoni fit-titjir għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet 
tal-klassi u tat-tip - ajruplani 

Sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita 
skont il-Parti-21:  

(a) Ajruplani b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed. 

(1) Il-kors ta’ tagħrif teoretiku għall-klassifikazzjoni tal-klassi ta’ aktar minn 
magna waħda bi bdot wieħed għandu jinkludi mill-inqas 7 sigħat ta’ struzzjoni 
f’operazzjonijiet ta’ ajruplani b’aktar minn magna waħda.  

(2) Il-kors ta’ taħriġ fit-titjir għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip ta’ aktar 
minn magna waħda bi bdot wieħed għandu jinkludi mill-inqas sagħtejn u 30 
minuta ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn f’kundizzjonijiet normali ta’ 
operazzjonijiet ta’ ajruplani b’aktar minn magna waħda, u mhux inqas minn 3 
sigħat u 30 minuta ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn fil-proċeduri ta’ waqfien tal-
magni u t-tekniki ta’ titjir asimetriku.  

(b) Ajruplani bi bdot wieħed–tal-baħar. Il-kors ta’ taħriġ għal klassifikazzjonijiet ta’ 
ajruplani–tal-baħar bi bdot wieħed għandu jinkludi tagħrif teoretiku u struzzjoni fit-
titjir. Il-kors ta’ taħriġ fit-titjir għall-klassifikazzjoni-tal-baħar tal-klassi jew tat-tip 
ta’ ajruplani-tal-baħar bi bdot wieħed għandu jinkludi mill-inqas 8 sigħat ta’ 
struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn jekk l-applikant ikollu l-verżjoni tal-art tal-
klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip relevanti, jew 10 sigħat jekk l-applikant 
m’għandux tali klassifikazzjoni.  

FCL.730.A Rekwiżiti speċifiċi għal bdoti li jipparteċipaw f’kors għall-klassifikazzjoni 
tat-tip ta’ ħin tat-titjir zero (ZFTT) - ajruplani 
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(a) Bdot li jkun qed jirċievi struzzjoni f’kors ZFTT irid ikun lesta, fuq ajruplan turboġett 
b’aktar minn bdot wieħed iċċertifikat għall-istandards ta’ CS-25 jew kodiċi tal-
ajrunavigabilità ekwivalenti jew fuq ajruplan turbopropp b’aktar minn bdot wieħed 
b’massa massima ċċertifikata tal-qtugħ mill-art ta’ mhux inqas minn 10 tunnellati 
metriċi jew konfigurazzjoni ċċertifikata tas-sedili tal-passiġġieri ta’ aktar minn 19-il 
passiġġier, mill-inqas:  

(1) jekk matul il-kors jintuża FFS ikkwalifikat sal-livell CG, C jew C interim, 
1500 siegħa ta’ ħin tat-titjir jew 250 settur tar-rotot;  

(2) jekk matul il-kors jintuża FFS ikkwalifikat sal-livell DG jew D, 500 siegħa ta’ 
ħin tat-titjir jew 100 settur tar-rotot.  

(b) Meta bdot ikun qed jibdel minn ajruplan turbopropp għal ajruplan turboġett jew 
minn ajruplan turboġett għal ajruplan turbopropp, għandu jkun irrekwiżit taħriġ 
addizzjonali b’simulatur.  

FCL.735.A Kors ta’ taħriġ fil-koperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed - 
ajruplani 

(a) Il-kors ta’ taħriġ MCC għandu jkun fih mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ struzzjoni u eżerċizzi ta’ tagħrif tijoretiku; u  

(2) 20 siegħa ta’ taħriġ MCC prattiku, jew 15-il siegħa fil-każ ta’ bdoti studenti li 
jattendu kors integrat għand ATP. 

Għandu jintuża FNPT II MCC jew FFS. Meta taħriġ MCC huwa kkombinat ma’ 
taħriġ inizjali fil-klassifikazzjoni tat-tip, it-taħriġ MCC prattiku jista’ jitnaqqas għal 
mhux inqas minn 10 sigħat jekk l-istess FSS jintuża kemm għat-taħriġ MCC kif 
ukoll għat-taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip.  

(b) Il-kors ta’ taħriġ MCC għandu jitlesta fi żmien 6 xhur għand ATO.  

(c) Sakemm il-kors MCC ma jkunx ikkombinat mal-kors ta’ taħriġ fit-tip, mat-tlestija 
tal-kors ta’ taħriġ MCC l-applikant għandu jingħata ċertifikat ta’ tlestija. 

(d) Applikant li jlesti taħriġ MCC għal kwalunkwe kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru 
għandu jkun eżentat mir-rekwiżit f’(a)(1).  

FCL.740.A Validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip - 
ajruplani 

(a) Validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjonijiet tal-klassi u klassifikazzjonijiet tat-tip 
ta’ aktar minn magna waħda Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ klassifikazzjonijiet tal-
klassi u klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ aktar minn magna waħda, l-applikant għandu:  

(1) jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti fil-
klassi jew tip relevanti ta’ ajruplan jew FSTD li jirrappreżentaw dik il-klassi 
jew tip, fit-3 xhur li jiġu immedjatament qabel id-data tal-iskadenza tal-
klassifikazzjoni; u 

(2) ilestu matul il-perjodu tal-validità tal-klassifikazzjoni, mill-inqas: 

(i) 10 setturi tar-rotot bħala bdot tal-klassi jew tat-tip relevanti ta’ ajruplan; 
jew 
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(ii) 1 settur tar-rotot bħala bdot tal-klassi jew tat-tip relevanti ta’ ajruplan 
jew FFS, imtajra ma’ eżaminatur. Dan is-settur tar-rotot jista’ jittajjar 
matul il-kontroll tal-kompetenza. 

(3) Bdot li jaħdem għal operatur fit-trasport kummerċjali bl-ajru approvat skont ir-
rekwiżiti tal-operazzjonijiet bl-ajru applikabbli li għadda mill-kontroll tal-
kompetenza tal-operaturi kkombinat mal-kontroll tal-kompetenza għall-
validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandu jkun 
eżentat milli jikkonforma mar-rekwiżit f’(2).  

(4) Il-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(A), għal min għandu, tista’ tkun ikkombinata 
mal-kontroll tal-kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni 
tal-klassi jew tat-tip. 

(b) Il-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tal-klassi b’magna waħda bi bdot 
wieħed.  

(1) Klassifikazzjonijiet tal-klassi tal-ajruplani b’magna waħda bil-pistins u 
klassifikazzjonijiet tat-TMGs. Il-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet 
tal-klassi tal-ajruplani b’magna waħda bil-pistins bi bdot wieħed jew il-
klassifikazzjonijiet tal-klassi tat-TMGs, l-applikant għandu: 

(i) fit-3 xhur li jiġu qabel id-data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni, jgħaddi 
minn kontroll tal-kompetenza fil-klassi relevanti skont l-Appendiċi 9 
għal din il-Parti ma’ eżaminatur; jew 

(ii) fit-12-il xahar li jiġu qabel id-data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni, 
ilesti 12-il siegħa ta’ ħin tat-titjir fil-klassi relevanti, li jinkludu: 

- 6 sigħat bħala PIC; 

- 12-il qtugħ mill-art u 12-il inżul; u 

- titjira ta’ taħriġ ta’ mill-inqas siegħa ma’ għalliem tat-titjir (FI) jew 
għalliem tal-klassifikazzjoni tal-klassi (CRI). L-applikanti 
għandhom ikunu eżentati minn din it-titjira jekk huma jkunu 
għaddew kontroll tal-kompetenza tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew 
tat-tip jew test tal-ħiliet fi kwalunkwe klassi jew tip ieħor ta’ 
ajruplan. 

(2) Meta l-applikanti jkollhom kemm klassifikazzjoni tal-klassi tal-ajruplani-tal-
art b’magna waħda bil-pistins u klassifikazzjoni tat-TMGs, huma jistgħu jlestu 
r-rekwiżiti ta’ (1) fiż-żewġ klassijiet, u jiksbu l-validazzjoni mill-ġdid taż-
żewġ klassifikazzjonijiet. 

(3) Ajruplani b’magna waħda turbopropp bi bdot wieħed. Għall-validazzjoni mill-
ġdid tal-klassifikazzjonijiet tal-klassi b’magna waħda turbopropp l-applikanti 
għandhom jgħaddu minn kontroll tal-kompetenza fil-klassi relevanti skont l-
Appendiċi 9 għal din il-Parti ma’ eżaminatur, fi żmien it-3 xhur li jiġu qabel 
id-data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni.  

(c) Applikanti li ma jgħaddux mit-taqsimiet kollha ta’ kontroll tal-kompetenza qabel id-
data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip m’għandhomx jeżerċitaw 
il-privileġġi ta’ dik il-klassifikazzjoni sakemm ma jgħaddux mill-kontroll tal-
kompetenza. 
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TAQSIMA 3 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ħelikopters  

FCL.720.H Ir-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza għall-ħruġ tal-
klassifikazzjonijiet tat-tip - ħelikopters 

Sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita 
skont il-Parti-21, applikant għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip tal-ħelikopters 
għandu jikkonforma mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza li ġejjin għall-ħruġ tal-
klassifikazzjoni relevanti:  

(a) Ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed. Applikant għall-kors tal-ewwel 
klassifikazzjoni tat-tip għal tip ta’ ħelikopter b’aktar minn bdot wieħed għandu:  

(1) ikollu mill-inqas 70 siegħa bħala PIC fuq il-ħelikopters; 

(2) ħlief meta l-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip huwa kkombinat ma’ kors MCC:  

(i) ikollu ċertifikat ta’ tlestija b’mod sodisfaċenti ta’ kors MCC fil-
ħelikopters; jew 

(ii) ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot f’ajruplani b’aktar minn bdot 
wieħed; jew 

(iii) ikollu mill-inqas 500 siegħa bħala bdot f’operazzjonijiet b’aktar minn 
bdot wieħed f’ħelikopters b’aktar minn magna waħda;  

(3) ikun għadda mill-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku tal-ATPL(H).  

(b) Applikant għall-ewwel kors tal-klassifikazzjoni tat-tip għal tip ta’ ħelikopter b’aktar 
minn bdot wieħed li huwa ggradwat minn kors integrat ATP(H)/IR, ATP(H), 
CPL(H)/IR jew CPL(H) u li ma jkunx konformi mar-rekwiżit ta’ (a)(1), għandha 
tinħariġlu l-klassifikazzjoni tat-tip bil-privileġġi limitati għat-twettiq tal-funzjonijiet 
bħala kobdot biss. Din il-limitazzjoni għandha titneħħa meta l-bdot ikun: 

(1) lesta 70 siegħa bħala PIC jew bdot fil-kmand taħt superviżjoni tal-ħelikopters; 

(2) għadda t-test tal-ħiliet ta’ aktar minn bdot wieħed fuq it-tip ta’ ħelikopter 
applikabbli bħala PIC. 

(c) Ħelikopters b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed. Applikant għall-ħruġ tal-
ewwel klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopter b’aktar minn magna waħda bi bdot 
wieħed għandu: 

(1) qabel jibda t-taħriġ fit-titjir: 

(i) ikun għadda mill-eżamijiet tat-tagħrif teoretiku tal-ATPL(H); jew  

(ii) ikollu ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors ta’ qabel id-dħul imwettaq minn 
ATO. Il-kors għandu jkopri s-suġġetti li ġejjin tal-kors ta’ tagħrif 
teoretiku ta’ ATPL(H): 

— Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: il-qafas tal-ajruplan/is-
sistemi/l-impjant tal-enerġija, u strumenti/elettroniċi, 

— Il-Prestazzjoni u l-Ippjanar tat-Titjira: il-massa u l-bilanċ, il-
prestazzjoni; 
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(2) fil-każ ta’ applikanti li ma lestewx kors ta’ taħriġ integrat ta’ ATP(H)/IR, 
ATP(H), jew CPL(H)/IR, ikunu lestew mill-inqas 70 siegħa bħala PIC fuq il-
ħelikopters.  

FCL.735.H Kors ta’ taħriġ fil-koperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed - 
ħelikopters 

(a) Il-kors ta’ taħriġ MCC għandu jkun fih mill-inqas: 

(1) għal MCC/IR:  

(i) 25 siegħa ta’ struzzjoni u eżerċizzi ta’ tagħrif teoretiku; u  

(ii) 20 siegħa ta’ taħriġ MCC prattiku jew 15-il siegħa, fil-każ ta’ bdoti 
studenti li jattendu kors integrat għand ATP(H)/IR. Meta taħriġ MCC 
huwa kkombinat ma’ taħriġ inizjali fil-klassifikazzjoni tat-tip għal 
ħelikopter b’aktar minn bdot wieħed, it-taħriġ MCC prattiku jista’ 
jitnaqqas għal mhux inqas minn 10 sigħat jekk l-istess FSTD jintuża 
kemm għat-taħriġ MCC kif ukoll għat-taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip; 

(2) għal MCC/VFR:  

(i) 25 siegħa ta’ struzzjoni u eżerċizzi ta’ tagħrif teoretiku; u  

(ii) 15-il siegħa ta’ taħriġ MCC prattiku jew 10 sigħat, fil-każ ta’ bdoti 
studenti li jattendu kors integrat ta’ ATP(H)/IR. Meta taħriġ MCC huwa 
kkombinat ma’ taħriġ inizjali fil-klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopter 
b’aktar minn bdot wieħed, it-taħriġ MCC prattiku jista’ jitnaqqas għal 
mhux inqas minn 7 sigħat jekk l-istess FSTD jintuża kemm għat-taħriġ 
MCC kif ukoll għat-taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip. 

(b) Il-kors ta’ taħriġ MCC għandu jitlesta fi żmien 6 xhur għand ATO.  

Għandu jintuża FNPT II jew III kkwalifikat għal MCC, FTD 2/3 jew FFS.  

(c) Sakemm il-kors MCC ma jkunx ikkombinat ma’ kors ta’ taħriġ fit-tip ta’ aktar minn 
bdot wieħed, mat-tlestija tal-kors ta’ taħriġ MCC l-applikant għandu jingħata 
ċertifikat ta’ tlestija. 

(d) Applikant li jlesti taħriġ MCC għal kwalunkwe kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru 
għandu jkun eżentat mir-rekwiżit f’(a)(1)(i) jew (a)(2)(i), kif ikun applikabbli.  

(e) Applikant għal taħriġ MCC/IR li lesta taħriġ MCC/VFR għandu jkun eżentat mir-
rekwiżit f’(a)(1)(i), u għandu jlesti 5 sigħat ta’ taħriġ MCC/IR prattiku.  

FCL.740.H Validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip – ħelikopters 

(a) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip 
għall-ħelikopters, l-applikant għandu: 

(1) jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti fit-
tip relevanti ta’ ħelikopter jew FSTD li jirrappreżentaw dak it-tip fit-3 xhur li 
jiġu immedjatament qabel id-data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni; u 

(2) ilesti mill-inqas sagħtejn bħala bdot tat-tip ta’ ħelikopter relevanti fil-perjodu 
tal-validità tal-klassifikazzjoni. It-tul taż-żmien tal-kontroll tal-kompetenza 
jista’ jingħadd fir-rigward tas-sagħtejn.  

(3) Meta l-applikanti jkollhom aktar minn klassifikazzjoni waħda tat-tip għal 
ħelikopters b’magna waħda bil-pistins, huma jistgħu jiksbu validazzjoni mill-
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ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip relevanti kollha billi jlestu l-kontroll tal-
kompetenza f’wieħed biss mit-tipi relevanti, sakemm huma jkunu lestew mill-
inqas sagħtejn ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq it-tipi l-oħra matul il-perjodu tal-
validità. 

Il-kontroll tal-kompetenza għandu jitwettaq kull darba fuq tip differenti. 

(4) Meta l-applikanti jkollhom aktar minn klassifikazzjoni tat-tip waħda għal 
ħelikopters b’magna waħda bit-turbini b’massa tal-qtugħ mill-art massima 
ċċertifikata sa 3175 kg, huma jistgħu jiksbu validazzjoni mill-ġdid tal-
klassifikazzjonijiet tat-tip relevanti kollha billi jlestu l-kontroll tal-kompetenza 
f’wieħed biss mit-tipi relevanti li għandhom, sakemm huma jkunu lestew:  

(i) 300 siegħa bħala PIC fuq il-ħelikopters; 

(ii) 15-il siegħa fuq kull wieħed mit-tipi li għandhom; u 

(iii) mill-inqas sagħtejn ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq kull wieħed mit-tipi l-
oħra matul il-perjodu tal-validità. 

Il-kontroll tal-kompetenza għandu jitwettaq kull darba fuq tip differenti. 

(5) Bdot li jlesti b’suċċess test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-tip 
addizzjonali għandu jikseb validazzjoni mill-ġdid għall-klassifikazzjonijiet tat-
tip relevanti fil-gruppi komuni, skont (3) u (4). 

(6) Il-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(H), għal min għandu, tista’ tkun ikkombinata 
mal-kontroll tal-kompetenza għall-klassifikazzjoni tat-tip. 

(b) Applikant li ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha ta’ kontroll tal-kompetenza qabel id-
data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni tat-tip m’għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dik 
il-klassifikazzjoni sakemm ma jgħaddix mill-kontroll tal-kompetenza. Fil-każ ta’ 
(a)(3) u (4), l-applikant m’għandux jeżerċita l-privileġġi tiegħu fi kwalunkwe 
wieħed mit-tipi. 

TAQSIMA 4 

Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-inġenji tal-ajru tal-powered-lift  

FCL.720.PL Ir-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza għall-ħruġ tal-
klassifikazzjonijiet tat-tip - inġenji tal-ajru tal-powered-lift 

Sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita 
skont il-Parti-21, applikant għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip tal-powered-lift 
għandu jikkonforma mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza li ġejjin: 

(a) għall-bdoti tal-ajruplani: 

(1) ikollhom CPL/IR(A) bit-tagħrif teoretiku ta’ ATPL jew ATPL(A);  

(2) ikollhom ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors MCC; 

(3) ikunu lestew aktar minn 100 siegħa bħala bdot f’ajruplani b’aktar minn bdot 
wieħed; 

(4) ikunu lestew 40 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fil-ħelikopters; 

(b) għall-bdoti tal-ħelikopters: 

(1) ikollhom CPL/IR(H) bit-tagħrif tijoretiku ta’ ATPL jew ATPL/IR(H);  
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(2) ikollhom ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors MCC; 

(3) ikunu lestew aktar minn 100 siegħa bħala bdot f’ħelikopters b’aktar minn bdot 
wieħed; 

(4) ikunu lestew 40 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fl-ajruplani; 

(c) għal bdoti kkwalifikati biex itajru l-ajruplani u l-ħelikopters: 

(1) ikollhom mill-inqas CPL(H);  

(2) ikollhom IR u t-tagħrif tijoretiku ta’ ATPL jew ATPL fl-ajruplani jew il-
ħelikopters;  

(3) ikollhom ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors MCC fl-ajruplani jew il-ħelikopters;  

(4) ikunu lestew mill-inqas 100 siegħa bħala bdot f’ħelikopters jew ajruplani 
b’aktar minn bdot wieħed; 

(5) ikunu lestew 40 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fl-ajruplani jew il-ħelikopters, kif 
ikun applikabbli, jekk il-bdot m’għandu l-ebda esperjenza bħala ATPL jew fuq 
inġenji tal-ajru b’aktar minn bdot wieħed. 

FCL.725.PL L-istruzzjoni fit-titjir għall-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-tip - inġenji 
tal-ajru tal-powered-lift 

Il-parti tal-istruzzjoni fit-titjir tal-kors ta’ taħriġ għal klassifikazzjoni tat-tip tal-powered-lift 
għandha titlesta fl-inġenji tal-ajru u FSTD li jirrappreżentaw l-inġenju tal-ajru u li huma 
kkwalifikati b’mod adegwat għal dan l-iskop. 

FCL.740.PL Validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip – inġenji tal-ajru tal-
powered-lift 

(a) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-
powered-lift, l-applikant għandu:  

(1) jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti fit-
tip relevanti ta’ powered-lift fit-3 xhur li jiġu immedjatament qabel id-data tal-
iskadenza tal-klassifikazzjoni;  

(2) ilestu matul il-perjodu tal-validità tal-klassifikazzjoni, mill-inqas: 

(i) 10 setturi tar-rotot bħala bdot tat-tip relevanti ta’ inġenji tal-ajru tal-
powered-lift; jew 

(ii) 1 settur tar-rotot bħala bdot tat-tip relevanti ta’ inġenji tal-ajru tal-
powered-lift jew FFS, imtajra ma’ eżaminatur. Dan is-settur tar-rotot 
jista’ jittajjar matul il-kontroll tal-kompetenza. 

(3) Bdot li jaħdem għal operatur fit-trasport kummerċjali bl-ajru approvat skont ir-
rekwiżiti tal-operazzjonijiet bl-ajru applikabbli li għadda mill-kontroll tal-
kompetenza tal-operaturi kkombinat mal-kontroll tal-kompetenza għall-
validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tat-tip għandu jkun eżentat milli 
jikkonforma mar-rekwiżit f’(2).  

(b) Applikant li ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha ta’ kontroll tal-kompetenza qabel id-
data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni tat-tip m’għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dik 
il-klassifikazzjoni sakemm ma jgħaddix mill-kontroll tal-kompetenza. 

TAQSIMA 5 
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Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-airships  

FCL.720.As Prerekwiżiti għall-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-tip - airships 

Sakemm ma jkunx iddeterminat mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita 
skont il-Parti-21, applikant għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip ta’ airship għandu 
jikkonforma mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti tal-esperjenza li ġejjin:  

(a) għal airships b’aktar minn bdot wieħed:  

(1) ikun lesta 70 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir bħala PIC fuq l-airships; 

(2) ikollu ċertifikat ta’ tlestija b’mod sodisfaċenti ta’ MCC fl-airships.  

(3) Applikant li ma jkunux konformi mar-rekwiżit f’(2) għandha tinħariġlu l-
klassifikazzjoni tat-tip bil-privileġġi limitati għat-twettiq tal-funzjonijiet bħala 
kobdot biss. Il-limitazzjoni għandha titneħħa meta l-bdot ikun lesta 100 siegħa 
ta’ ħin tat-titjir bħala PIC jew bdot fil-kmand taħt superviżjoni tal-airships. 

FCL.735.As Kors ta’ taħriġ fil-koperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed - 
airships 

(a) Il-kors ta’ taħriġ MCC għandu jkun fih mill-inqas: 

(1) 12-il siegħa ta’ struzzjoni u eżerċizzi ta’ tagħrif tijoretiku; u  

(2) 5 sigħat ta’ taħriġ MCC prattiku; 

(3) Għandu jintuża FNPT II, jew III kkwalifikat għal MCC, FTD 2/3 jew FFS. 

(b) Il-kors ta’ taħriġ MCC għandu jitlesta fi żmien 6 xhur għand ATO.  

(c) Sakemm il-kors MCC ma jkunx ikkombinat ma’ kors ta’ taħriġ fit-tip ta’ aktar minn 
bdot wieħed, mat-tlestija tal-kors ta’ taħriġ MCC l-applikant għandu jingħata 
ċertifikat ta’ tlestija. 

(d) Applikant li jlesti taħriġ MCC għal kwalunkwe kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru 
għandu jkun eżentat mir-rekwiżiti f’(a).  

FCL.740.As Validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip - airships 

(a) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip 
għall-airships, l-applikant għandu: 

(1) jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza skont l-Appendiċi 9 għal din il-Parti fit-
tip relevanti ta’ airship fit-3 xhur li jiġu immedjatament qabel id-data tal-
iskadenza tal-klassifikazzjoni; u 

(2) ilesti mill-inqas sagħtejn bħala bdot tat-tip ta’ airship relevanti fil-perjodu tal-
validità tal-klassifikazzjoni. It-tul taż-żmien tal-kontroll tal-kompetenza jista’ 
jingħadd fir-rigward tas-sagħtejn.  

(3) Il-validazzjoni mill-ġdid ta’ IR(As), għal min għandu, tista’ tkun ikkombinata 
mal-kontroll tal-kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni 
tal-klassi jew tat-tip. 

(b) Applikant li ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha ta’ kontroll tal-kompetenza qabel id-
data tal-iskadenza tal-klassifikazzjoni tat-tip m’għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dik 
il-klassifikazzjoni sakemm ma jgħaddix mill-kontroll tal-kompetenza. 
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SUBPARTI I 

KLASSIFIKAZZJONJIET ADDIZZJONALI 

FCL.800 Klassifikazzjoni aerobatika 

(a) Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot għall-ajruplani, TMGs jew sejlplejns għandhom 
iwettqu titjiriet aerobatiċi biss meta jkollhom il-klassifikazzjoni adattata.  

(b) L-applikanti għal klassifikazzjoni aerobatika għandhom ikunu lestew: 

(1) mill-inqas 40 siegħa ta’ ħin tat-titjir jew, fil-każ tas-sejlplejns, 120 launch 
bħala PIC fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata, li jitlestew wara l-ħruġ tal-
liċenzja; 

(2) kors ta’ taħriġ għand ATO, li jinkludi: 

(i) struzzjoni ta’ tagħrif teoretiku adattat għall-klassifikazzjoni; 

(ii) mill-inqas 5 sigħat jew 20 titjira ta’ struzzjoni aerobatika fil-kategorija 
tal-inġenji tal-ajru adattata. 

(c) Il-privileġġi tal-klassifikazzjoni aerobatika għandhom ikunu limitati għall-kategorija 
tal-inġenju tal-ajru li fiha tlestiet l-istruzzjoni fit-titjir. Il-privileġġi jkunu estiżi għal 
kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru jekk il-bdot ikollu liċenzja għal dik il-kategorija 
ta’ inġenji tal-ajru u jkun lesta b’suċċess mill-inqas 3 titjiriet ta’ taħriġ ta’ tnejn li 
jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ aerobatiku f’dik il-kategorija ta’ inġenji tal-ajru. 

FCL.805 Klassifikazzjonijiet tal-irmunkar ta’ sejlplejns u l-irmunkar ta’ baners 

(a) Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot bil-privileġġi li jtajru l-ajruplani jew TMGs 
għandhom jirmunkaw s-sejlplejns jew il-baners biss meta jkollhom il-
klassifikazzjoni tal-irmunkar ta’ sejlplejns u l-irmunkar ta’ baners adattata. 

(b) L-applikanti għal klassifikazzjoni tal-irmunkar ta’ sejlplejns għandhom ikunu 
lestew: 

(1) mill-inqas 3 sigħat ta’ ħin tat-titjir bħala PIC u 60 qtugħ mill-art u llandjar fl-
ajruplani, jekk l-attività se titwettaq fl-ajruplani, jew f’TMGs, jekk l-attività se 
titwettaq f’TMGs, li jitlestew wara l-ħruġ tal-liċenzja; 

(2) kors ta’ taħriġ għand ATO li jinkludi: 

(i) struzzjoni u eżerċizzi ta’ tagħrif teoretiku dwar l-operazzjonijiet u l-
proċeduri tal-irmunkar; 

(ii) mill-inqas 10 titjiriet ta’ struzzjoni ta’ rmunkar ta’ sejlplejn, inklużi mill-
inqas 5 titjiriet ta’ struzzjoni ta’ tnejn, u 

(iii) ħlief għad-detenturi ta’ LAPL(S) jew SPL, 5 titjiriet ta’ 
familjarizzazzjoni f’sejlplejn li huwa llanċjat minn ajruplan. 

(c) L-applikanti għal klassifikazzjoni tal-irmunkar ta’ baner għandhom ikunu lestew: 

(1) mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir u 200 qtugħ mill-art u llandjar bħala PIC 
fuq l-ajruplani jew TMGs, wara l-ħruġ tal-liċenzja; mill-inqas 30 minn dawn 
is-sigħat għandhom jitwettqu fl-ajruplani, jekk l-attività se titwettaq fl-
ajruplani, jew f’TMGs, jekk l-attività se titwettaq f’TMGs; 

(2) kors ta’ taħriġ għand ATO li jinkludi: 
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(i) struzzjoni u eżerċizzji ta’ tagħrif teoretiku dwar l-operazzjonijiet u l-
proċeduri tal-irmunkar; 

(ii) mill-inqas 10 titjiriet ta’ struzzjoni dwar l-irmunkar ta’ baner, inklużi 
mill-inqas 5 titjiriet ta’ struzzjoni ta’ tnejn. 

(d) Il-privileġġi tal-klassifikazzjonijiet tal-irmunkar ta’ sejlplejns u baners għandhom 
ikunu limitati għal ajruplani u TMGs, skont fuq liema inġenju tal-ajru tlestiet l-
istruzzjoni fit-titjir. Il-privileġġi jkunu estiżi jekk il-bdot ikollu liċenzja għall-
ajruplani jew it-TMGs u jkun lesta b’suċċess mill-inqas 3 titjiriet ta’ taħriġ ta’ tnejn 
li jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ fl-irmunkar f’dawk it-tipi ta’ inġenji tal-ajru, skont 
kif ikun relevanti. 

(e) Sabiex ikunu eżerċitati l-privileġġi tal-klassifikazzjonijiet tal-irmunkar tas-sejlplejns 
u l-baners, id-detenturi tal-klassifikazzjoni jridu jkunu lestew mill-inqas 5 
irmunkaturi matul l-aħħar 24 xahar. 

(f) Meta bdot ma jikkonformax mar-rekwiżit f’(e), qabel ikun jista’ jeżerċita mill-ġdid 
il-privileġġi tiegħu, il-bdot għandu jlesti l-irmunkaturi nieqsa ma’ jew taħt is-
superviżjoni ta’ għalliem. 

FCL.810 Klassifikazzjoni ta’ billejl 

(a) Ajruplani, TMGs, airships.  

(1) Jekk il-privileġġi ta’ LAPL jew PPL għall-ajruplani, TMGs jew airships iridu 
jkunu eżerċitati f’kundizzjonijiet VFR billejl, l-applikanti għandhom ikunu 
lestew kors ta’ taħriġ fi ħdan ATO. Il-kors għandu jkun fih: 

(i) struzzjoni fit-tagħrif teoretiku; 

(ii) mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru 
adattata billejl, inklużi mill-inqas 3 sigħat ta’ struzzjoni ta’ tnejn, inkluża 
mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-pajjiż b’mill-inqas titjira 
waħda ta’ tnejn li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 50 km u 5 qtugħ mill-art 
bi bdot waħdu u 5 inżulijiet b’waqfa sħiħa bi bdot waħdu. 

(2) Qabel ilestu t-taħriġ billejl, id-detenturi ta’ LAPL jridu jkunu lestew it-taħriġ 
bażiku fit-titjir bl-istrumenti rrekwiżit għall-ħruġ tal-PPL. 

(3) Meta l-applikanti jkollhom kemm klassifikazzjoni tal-klassi tal-ajruplani (tal-
art) b’magna waħda bil-pistins u klassifikazzjoni tat-TMGs, huma jistgħu 
jlestu r-rekwiżiti f’(1) ta’ hawn fuq fil-klassijiet individwali jew fiż-żewġ 
klassijiet. 

(b) Ħelikopters. Jekk il-privileġġi ta’ PPL għall-ħelikopters iridu jkunu eżerċitati 
f’kundizzjonijiet VFR billejl, l-applikanti iridu jkunu: 

(1) lestew mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdoti f’ħelikopters wara l-
ħruġ tal-liċenzja, inklużi mill-inqas 60 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters u 20 
siegħa ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż;  

(2) lestew kors ta’ taħriġ f’ATO. Il-kors għandu jitlesta fi żmien 6 xhur u jkun fih:  

(i) 5 sigħat ta’ struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku; 

(ii) 10 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti tal-ħelikopters għal tnejn; u 



MT 59   MT 

(iii) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir billejl, inklużi mill-inqas 3 sigħat ta’ struzzjoni 
ta’ tnejn, inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-pajjiż u 5 
ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ mill-
art u llandjar. 

(3) Applikant li għandu jew kellu IR f’ajruplan jew TMG, għandu jkun ikkreditat 
b’5 sigħat fir-rigward tar-rekwiżit f’(2)(ii) ta’ hawn fuq.  

(c) Blalen tal-arja. Jekk il-privileġġi ta’ LAPL għall-blalen tal-arja jew BPL iridu jkunu 
eżerċitati f’kundizzjonijiet VFR billejl, l-applikanti għandhom ikunu lestew mill-
inqas 2 titjiriet ta’ struzzjoni billejl ta’ mill-inqas siegħa kull waħda. 

FCL.815 Klassifikazzjoni tal-muntanji 

(a) Privileġġi. Il-privileġġi tad-detentur ta’ klassifikazzjoni tal-muntanji huma li 
jitwettqu titjiriet b’ajruplani jew TMGs għal u minn uċuħ ikklassifikati bħala li 
jirrikjedu tali klassifikazzjoni mill-awtoritajiet adattati maħtura mill-Istati Membri.  

Il-klassifikazzjoni tal-muntanji inizjali tista’ tinkiseb fuq: 

(1) ir-roti, biex jingħata l-privileġġ li jsiru titjiriet lejn u minn tali uċuħ meta ma 
jkunux miksijin bil-borra; jew 

(2) l-iskis, biex jingħata l-privileġġ li jsiru titjiriet lejn u minn tali uċuħ meta jkunu 
miksijin bil-borra. 

(3) Il-privileġġi tal-klassifikazzjoni inizjali jistgħu jkunu estiżi għall-privileġġi tar-
roti jew tal-iskis meta l-bdot ikun wettaq kors ta’ familjarizzazzjoni 
addizzjonali adattat, inklużi struzzjoni fit-tagħrif teoretiku u taħriġ fit-titjir, 
ma’ għalliem tat-titjir tal-muntanji. 

(b) Kors ta’ taħriġ. L-applikanti għal klassifikazzjoni tal-muntanji jridu jkunu lestew, fi 
żmien 24 xahar, kors ta’ struzzjoni fit-tagħrif teoretiku u taħriġ fit-titjir għand ATO. 
Il-kontenut tal-kors għandu jkun adattat għall-privileġġi mixtieqa.  

(c) Test tal-ħiliet. Mat-tlestija tat-taħriġ, l-applikant għandu jgħaddi minn test tal-ħiliet 
b’FE kkwalifikat b’mod adegwat għal dan l-iskop. It-test tal-ħiliet għandu jkun fih: 

(1) eżami verbali tat-tagħrif teoretiku;  

(2) 6 inżulijiet fuq mill-inqas 2 uċuħ differenti kklassifikati bħala li jirrikjedu 
klassifikazzjoni tal-muntanji differenti mill-wiċċ tat-tluq. 

(d) Il-validità. Klassifikazzjoni tal-muntanji għandha tkun valida għal 24 xahar. 

(e) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid tal-klassifikazzjoni tal-muntanji, 
l-applikant għandu: 

(1) ikun lesta mill-inqas 6 inżulijiet tal-muntanji fl-aħħar 24 xahar; jew 

(2) jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza. Il-kontroll tal-kompetenza għandu jkun 
konformi mar-rekwiżiti li hemm f’(c).  

(f) Tiġdid. Jekk il-klassifikazzjoni tkun skadiet, l-applikant għandu jikkonforma mar-
rekwiżit f’(e)(2). 

FCL.820 Klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir 
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(a) Id-detenturi ta’ liċenzja ta’ bdot għall-ajruplani jew il-ħelikopters għandhom jaġixxu 
biss bħala PIC f’testijiet tat-titjir tal-kategorija 1 jew 2, kif iddefiniti fil-Parti-21, 
meta jkollhom klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir. 

(b) L-obbligu li jkollhom klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir stabbilit f’(a) għandu japplika 
biss għal testijiet tat-titjir imwettqa rigward:  

(1) ħelikopters iċċertifikati jew se jkunu ċċertifikati skont l-istandards ta’ CS-27 
jew CS-29 jew kodiċi tal-ajrunavigabilità ekwivalenti; jew 

(2) ajruplani ċċertifikati jew se jkunu ċċertifikati skont:  

(i) l-istandards ta’ CS-25 jew kodiċi tal-ajrunavigabilità ekwivalenti; jew 

(ii) l-istandards ta’ CS-23 jew kodiċi tal-ajrunavigabilità ekwivalenti, ħlief 
għal ajruplani b’massa tal-qtugħ mill-art massima ta’ inqas minn 2 000 
kg.  

(c) Il-privileġġi tad-detentur ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir huma li, fi ħdan il-
kategorija relevanti tal-inġenju tal-ajru: 

(1) fil-każ ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir tal-kategorija 1, iwettaq il-kategoriji 
kollha ta’ testijiet tat-titjir, kif iddefiniti fil-Parti-21, bħala PIC jew bħala 
kobdot; 

(2) fil-każ ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir tal-kategorija 2: 

(i) iwettaq testijiet tat-titjir tal-kategorija 1, kif iddefiniti fil-Parti-21: 

- bħala kobdot; jew 

- bħala PIC, fil-każ tal-ajruplani msemmija f’(b)(2)(ii), ħlief għal dawk fi 
ħdan il-kategorija ta’ dawk li jġorru lil dawk li jużaw it-trasport biex 
imorru x-xogħol jew li għandhom il-veloċità tad-dajving tad-disinn 
akbar minn 0.6 mach jew għoli massimu ta’ aktar minn 25 000 pied;  

(ii)  iwettaq il-kategoriji l-oħra kollha tat-testijiet tat-titjir, kif iddefiniti fil-
Parti-21, bħala PIC jew bħala kobdot; 

(3) barra minn hekk, għall-klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjir tal-kategorija 1 
jew 2, iwettaq titjiriet speċifikament irrelatati mal-attività tal-
organizzazzjonijiet tad-disinn u tal-produzzjoni, fi ħdan il-firxa tal-privileġġi 
tagħhom, meta jista’ ma jkunx hemm konformità mar-rekwiżiti tas-Subparti H.  

(d) L-applikanti għall-ewwel ħruġ ta’ klassifikazzjoni ta’ test tat-titjir għandhom: 

(1) ikollhom mill-inqas CPL u IR fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata; 

(2) ikunu lestew mill-inqas 1000 siegħa ta’ ħin tat-titjir fil-kategorija tal-inġenji 
tal-ajru adattata, li minnhom mill-inqas 400 siegħa bħala PIC;  

(3) ikunu lestew kors ta’ taħriġ f’ATO adattata għall-inġenju tal-ajru u l-kategorija 
tat-titjiriet intenzjonati. It-taħriġ għandu jkopri mill-inqas is-suġġetti li ġejjin:  

— Il-Prestazzjoni; 

— L-Istabilità u l-kontroll/il-Kwalitajiet tal-immaniġġjar; 

— Is-Sistemi; 

— Il-Ġestjoni tat-testijiet; 
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— Il-Ġestjoni tar-Riskji/is-Sigurtà. 

(e) Il-privileġġi tad-detenturi ta’ klassifikazzjoni ta’ testijiet tat-titjir jistgħu jkunu estiżi 
għal kategorija oħra ta’ testijiet tat-titjir u kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru meta 
huma jkunu lestew kors ta’ taħriġ addizzjonali għand ATO.  

SUBPARTI J 

Għalliema  

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.900 Ċertifikati ta’ għalliema 

(a) Ġenerali. Persuna għandha twettaq biss: 

(1) struzzjoni fit-titjir fl-ajruplani jekk hija għandha: 

(i) liċenzja ta’ bdot maħruġa jew aċċettata skont dan ir-Regolament; 

(ii) ċertifikat ta’ għalliem adattat għall-istruzzjoni mogħtija, maħruġ skont 
din is-Subparti; 

(2) struzzjoni fit-titjir sintetiku jew struzzjoni MCC meta hija għandha ċertifikat 
ta’ għalliem adattat għall-istruzzjoni mogħtija, maħruġ skont din is-Subparti. 

(b) Kundizzjonijiet speċjali 

(1) Fil-każ tal-introduzzjoni ta’ inġenji tal-ajru ġodda fl-Istati Membri jew fil-
flotta ta’ operatur, meta l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’din is-Subparti 
mhijiex possibbli, l-awtorità kompetenti tista’ toħroġ ċertifikat speċifiku li 
jagħti privileġġi għall-istruzzjoni fit-titjir. Tali ċertifikat għandu jkun limitat 
għat-titjiriet ta’ struzzjoni meħtieġa għall-introduzzjoni tat-tip ġdid ta’ inġenju 
tal-ajru u l-validità tiegħu m’għandhiex, fi kwalunkwe każ, taqbeż sena. 

(2) Id-detenturi ta’ ċertifikat maħruġ f’konformità ma’ (b)(1) li jixtiequ japplikaw 
għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ għalliem għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti u 
l-prerekwiżiti tal-validazzjoni mill-ġdid stabbiliti għal dik il-kategorija ta’ 
għalliem. 

(c) Struzzjoni barra t-territorju tal-Istati Membri 

(1) Minkejja l-paragrafu (a), fil-każ ta’ struzzjoni fit-titjir ipprovduta għand ATO 
llokalizzata barra t-territorju tal-Istati Membri, l-awtorità kompetenti tista’ 
toħroġ ċertifikat ta’ għalliem lil applikant li jkollu liċenzja ta’ bdot maħruġa 
minn pajjiż terz skont l-Anness 1 tal-ICAO, sakemm l-applikant: 

(i) ikollu mill-inqas CPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata; 

(ii) ikun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’din is-Subparti għall-ħruġ taċ-
ċertifikat ta’ għalliem relevanti; 

(iii) juri lill-awtorità kompetenti livell adegwat ta’ tagħrif rigward ir-regoli 
Ewropej tas-sigurtà fl-avjazzjoni biex ikun jista’ jeżerċita l-privileġġi ta’ 
struzzjoni skont din il-Parti.  

(2) Dan iċ-ċertifikat għandu jkun limitat għall-provvediment ta’ struzzjoni fit-
titjir: 
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(i) f’ATOs illokalizzati barra t-territorju tal-Istati Membri; 

(ii) lil bdoti studenti li għandhom tagħrif biżżejjed tal-lingwa li biha tingħata 
l-istruzzjoni fit-titjir. 

FCL.915 Ir-rekwiżiti u l-prerekwiżiti ġenerali għall-għalliema 

(a) Ġenerali. Applikant għal ċertifikat ta’ għalliem irid ikollu mill-inqas 18-il sena. 

(b) Rekwiżiti addizzjonali għal għalliema li jipprovdu struzzjoni fit-titjir fl-inġenji tal-
ajru. Applikant għal jew id-detentur ta’ ċertifikat ta’ għalliem bil-privileġġi li 
jwettaq struzzjoni fit-titjir f’inġenju tal-ajru għandu: 

(1) jkollu mill-inqas il-liċenzja u, fejn hu relevanti, il-klassifikazzjoni li se 
tingħata struzzjoni fiha; 

(2) ħlief fil-każ ta’ għalliem fit-testijiet tat-titjir, ikun: 

(i) lesta mill-inqas 15-il siegħa ta’ titjir bħala bdot fil-klassi jew it-tip ta’ 
inġenju tal-ajru li fuqu se tingħata l-istruzzjoni fit-titjir, li minnhom 
massimu ta’ 7 sigħat jistgħu jkunu f’FSTD li jirrappreżentaw il-klassi 
jew it-tip tal-inġenju tal-ajru, jekk ikun applikabbli; jew 

(ii) għadda minn evalwazzjoni tal-kompetenza għall-kategorija ta’ għalliem 
relevanti fuq dik il-klassi jew it-tip ta’ inġenju tal-ajru; 

(3) intitolat li jaġixxi bħala PIC fuq l-inġenju tal-ajru matul tali struzzjoni fit-titjir. 

(c) Kreditu rigward aktar klassifikazzjonijiet u għall-fini ta’ validazzjoni mill-ġdid 

(1) L-applikanti għal aktar ċertifikati ta’ għalliem jistgħu jkunu kkreditati bil-ħiliet 
tat-tagħlim li diġà ntwerew għaċ-ċertifikat ta’ għalliem li għandhom.  

(2) Is-sigħat tat-titjir bħala eżaminatur matul it-testijiet tal-ħiliet jew il-kontrolli 
tal-kompetenza għandhom ikunu kkreditati b’mod sħiħ rigward ir-rekwiżiti 
tal-validazzjoni mill-ġdid għaċ-ċertifikati ta’ għalliem kollha li għandhom.  

FCL.920 Kompetenzi u evalwazzjoni ta’ għalliem 

L-għalliema kollha għandhom ikunu mħarrġa biex jiksbu l-kompetenzi li ġejjin: 

— Iħejju r-riżorsi, 

— Joħolqu klima li twassal għal tagħlim, 

— Jippreżentaw it-tagħrif, 

— Jintegraw il-Ġestjoni tat-Theddid u l-Iżbalji (TEM) u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ekwipaġġ, 

— Jiġġestixxu l-ħin biex jinkisbu l-objettivi tat-taħriġ, 

— Iħaffu t-tagħlim, 

— Jevalwaw il-prestazzjoni ta’ min qed jitħarreġ, 

— Jikkontrollaw u janalizzaw il-progress, 

— Jevalwaw is-sessjonijiet tat-taħriġ, 

— Jirrappurtaw dwar ir-riżultati. 

FCL.925 Rekwiżiti addizzjonali għal għalliema għall-MPL 

(a) Għalliema li jwettqu taħriġ għall-MPL għandhom: 
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(1) ikunu lestew b’suċċess kors ta’ taħriġ għall-għalliema tal-MPL għand ATO; u 

(2) addizzjonalment, għall-fażijiet bażiċi, intermedji u avvanzati tal-kors ta’ taħriġ 
integrat għall-MPL:  

(i) ikollhom esperjenza f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed; u 

(ii) ikunu lestew taħriġ inizjali fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-ekwipaġġ għal 
operatur fit-trasport kummerċjali bl-ajru approvat skont ir-rekwiżiti tal-
operazzjonijiet bl-ajru applikabbli. 

(b) Kors ta’ taħriġ għall-għalliema tal-MPL 

(1) Il-kors ta’ taħriġ għall-għalliema tal-MPL għandu jkun fih mill-inqas 14-il 
siegħa ta’ taħriġ. 

(2) Meta jitlesta l-kors ta’ taħriġ, l-applikant għandu jwettaq evalwazzjoni tal-
kompetenzi tal-għalliem u tat-tagħrif rigward l-approċ ibbażat fuq il-
kompetenzi għat-taħriġ.  

L-evalwazzjoni għandha tikkonsisti f’wirja prattika tal-istruzzjoni fit-titjir fil-
fażi adattata tal-kors ta’ taħriġ tal-MPL. Din l-evalwazzjoni għandha titwettaq 
minn eżaminatur ikkwalifikat skont is-Subparti K. 

(3) Meta jitlesta b’suċċess il-kors ta’ taħriġ tal-MPL, l-ATO għandha toħroġ 
ċertifikat ta’ kwalifika ta’ għalliem tal-MPL lill-applikant. 

(c) Sabiex jinżammu l-privileġġi, l-għalliem għandu jwettaq, fit-12-il xahar preċedenti, 
fi ħdan il-kors ta’ taħriġ tal-MPL: 

(1) sessjoni ta’ simulatur ta’ mill-inqas 3 sigħat; jew 

(2) eżerċizzju tal-arja ta’ mill-inqas siegħa li jinkorpora mill-inqas 2 qtugħ mill-art 
u nżulijiet. 

(d) Jekk l-għalliem ma jkunx issodisfa r-rekwiżiti ta’ (c), qabel jeżerċita l-privileġġi li 
jwettaq struzzjoni fit-titjir għall-MPL huwa għandu:  

(1) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament għand ATO biex jilħaq il-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa biex jgħaddi mill-evalwazzjoni tal-kompetenzi ta’ għalliem; u 

(2) jgħaddi mill-evalwazzjoni tal-kompetenzi ta’ għalliem kif stipulati f’(b)(2). 

FCL.930 Kors ta’ taħriġ 

Applikant għal ċertifikat ta’ għalliem għandu jkun lesta kors ta’ tagħrif teoretiku u struzzjoni 
fit-titjir għand ATO. Minbarra l-elementi speċifiċi preskritti f’din il-Parti għal kull kategorija 
ta’ għalliem, il-kors għandu jkun fih l-elementi rrekwiżiti f’FCL.920. 

FCL.935 Evalwazzjoni tal-kompetenza  

(a) Ħlief għal għalliem tal-koperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed (MCCI), l-
għalliem tat-taħriġ sintetiku (STI), l-għalliem tal-klassifikazzjoni tal-muntanji (MI) u 
l-għalliem tat-testijiet tat-titjir (FTI), applikant għal ċertifikat ta’ għalliem għandu 
jgħaddi minn evalwazzjoni tal-kompetenza fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata 
biex juri lil eżaminatur ikkwalifikat skont is-Subparti K l-abilità li jagħti struzzjoni 
lil bdot student sal-livell irrekwiżit għall-ħruġ tal-liċenzja, klassifikazzjoni jew 
ċertifikat relevanti.  

(b) Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi: 



MT 64   MT 

(1) il-wiri tal-kompetenzi deskritti f’FCL.920, matul l-istruzzjoni qabel it-titjir, 
wara t-titjir u tat-tagħrif teoretiku; 

(2) eżamijiet teoretiċi orali rigward il-laqgħat ta’ informazzjoni fuq l-art, qabel it-
titjir u wara t-titjir u wirjiet waqt it-titjir matul it-testijiet tal-ħiliet fil-klassi ta’ 
inġenju tal-ajru, it-tip ta’ inġenju tal-ajru jew FSTD adattata; 

(3) eżerċizzji adegwati għall-evalwazzjoni tal-kompetenzi tal-għalliem. 

(c) L-evalwazzjoni għandha titwettaq fl-istess klassi jew tip ta’ inġenju tal-ajru jew 
FSTD użata għall-istruzzjoni fit-titjir.  

(d) Meta evalwazzjoni tal-kompetenza hija rrekwiżita għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ 
ċertifikat ta’ għalliem, applikant li ma jgħaddix mill-evalwazzjoni qabel id-data tal-
iskadenza taċ-ċertifkat tal-għalliem m’għandux jeżerċita l-privileġġi ta’ dak iċ-
ċertifikat sakemm ma jlestix b’suċċess l-evalwazzjoni. 

FCL.940 Il-validità taċ-ċertifikati tal-għalliema 

Bl-eċċezzjoni tal-MI, u mingħajr preġudizzju għal FCL.900(b)(1), iċ-ċertifikati tal-għalliema 
għandhom ikunu validi għal perjodu ta’ 3 snin. 

TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem fit-titjir ta’ inġenju tal-ajru ħafif - LAFI 

FCL.905.LAFI LAFI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

Il-privileġġi ta’ LAFI huma li jwettaq struzzjoni fit-titjir għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid 
jew it-tiġdid ta’: 

(a) LAPL Bażika, fil-każ tal-ajruplani; 

(b) LAPL, fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata; 

(c) estensjonijiet tal-klassi jew tat-tip biex ikunu approvati f’LAPL, fil-kategorija ta’ 
inġenju tal-ajru adattata; 

(d) il-klassifikazzjonijiet ta’ billejl, aerobatiċi u tal-irmunkar fil-kategorija tal-inġenju 
tal-ajru adattata, sakemm l-għalliem ikollu l-klassifikazzjoni adattata u wera l-abilità 
li jagħti struzzjoni għal dik il-klassifikazzjoni lil għalliem ikkwalifikat skont (e); 

(e) ċertifikat LAFI, sakemm l-għalliem:  

(1) ikun wera lil eżaminatur tal-għalliem l-abilità li jagħti struzzjoni għaċ-
ċertifikat LAFI, matul evalwazzjoni tal-kompetenza mwettqa skont FCL.935 
fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata; u 

(2) fil-każ ta’ LAFI għal sejlplejns, lesta mill-inqas 50 siegħa jew 150 launch ta’ 
struzzjoni fit-titjir f’sejlplejns; 

(3) fil-każ ta’ LAFI għal blalen tal-arja, lesta 50 siegħa jew 50 qtugħ mill-art ta’ 
struzzjoni fit-titjir f’blalen tal-arja; 

(4) għall-kategoriji l-oħra kollha tal-inġenji tal-ajru, lesta mill-inqas 150 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata. 

FCL.910.LAFI LAFI - Privileġġi ristretti 

(a) LAFI jista’ jkollu l-privileġġi limitati biex ma jaġixxix bħala għalliem għall-ewwel 
titjiriet bi bdot waħdu u l-ewwel titjiriet ta’ navigazzjoni bi bdot waħdu u biex 
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iwettaq biss struzzjoni fit-titjir għall-ħruġ ta’ LAPL taħt is-superviżjoni ta’ LAFI jew 
FI għall-istess kategorija ta’ inġenju tal-ajru maħtur mill-ATO għal dan il-għan.  

(b) Il-limitazzjonijiet f’(a) għandhom jitneħħew miċ-ċertifikat ta’ LAFI meta l-LAFI 
jkun lesta: 

(1) fil-każ ta’ LAFI għall-ajruplani, mill-inqas 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ 
ajruplani b’magna waħda bil-pistins jew TMG u jkun issorvelja mill-inqas 25 
titjira ta’ student waħdu; 

(2) fil-każ ta’ LAFI għall-ħelikopters, mill-inqas 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir 
ta’ ħelikopters u jkun issorvelja mill-inqas 25 titjira ta’ student waħdu; 

(3) fil-każ ta’ LAFI għal sejlplejns, mill-inqas 15-il siegħa jew 50 launch ta’ 
struzzjoni fit-titjir li jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ fit-titjir għall-ħruġ tal-
LAPL għal sejlplejns; 

(4) fil-każ ta’ LAFI għal blalen tal-arja, mill-inqas 15-il siegħa jew 50 qtugħ mill-
art ta’ struzzjoni fit-titjir li jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ fit-titjir għall-ħruġ 
ta’ LAPL għal blalen tal-arja. 

FCL.915.LAFI LAFI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ LAFI għandu jkun: 

(a) fil-każ ta’ LAFI għall-ajruplani: 

(1) lesta mill-inqas 20 siegħa ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż fuq ajruplan 
b’magna waħda bil-pistins jew TMG bħala PIC; 

(2) lesta mill-inqas 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir, inklużi 150 siegħa bħala PIC fuq 
ajruplani jew TMGs; 

(3) lesta mill-inqas 30 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq ajruplan b’magna 
waħda bil-pistins meta l-applikant irid jagħti struzzjoni fit-titjir fuq ajruplan 
b’magna waħda bil-pistins; 

(4) lesta mill-inqas 30 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq TMG meta l-applikant 
irid jagħti struzzjoni fit-titjir fuq TMGs. 

(b) fil-każ ta’ LAFI għall-ħelikopters: 

(1) irċieva mill-inqas 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir bl-istrumenti fuq ajruplan 
b’magna waħda bil-pistins, li minnhom mhux aktar minn 5 sigħat jistgħu 
jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FSTD; 

(2) lesta mill-inqas 20 siegħa ta’ ħin tat-titjir li jaqsam il-pajjiż fuq ħelikopters 
bħala PIC; 

(3) lesta mill-inqas 250 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq ħelikopters li minnhom 200 
siegħa bħala PIC; 

(4) lesta mill-inqas 15-il siegħa ta’ titjir fuq it-tip ta’ ħelikopter li fuqu se tingħata 
l-istruzzjoni fit-titjir; 

(c) fil-każ ta’ LAFI għal sejlplejns, lesta mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bħala PIC 
u 200 launch bħala PIC f’sejlplejns u sejlplejns bil-magna, minbarra t-TMGs; 
Addizzjonalment, meta l-applikant irid jagħti struzzjoni fit-titjir fuq TMGs, huwa 
għandu jlesti mill-inqas 30 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq TMG u jlesti 
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evalwazzjoni tal-kompetenza addizzjonali skont FCL.935 fuq TMG ma’ LAFI 
kkwalifikat skont FCL.905.LAFI(e); 

(d) fil-każ ta’ LAFI għal blalen tal-arja, lesta mill-inqas 75 siegħa ta’ ħin tat-titjir bil-
blalen tal-arja bħala PIC, li minnhom mill-inqas 15-il siegħa jridu jkunu fil-klassi li 
fuqha se tingħata l-istruzzjoni fit-titjir.  

FCL.930.LAFI LAFI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Applikanti għal ċertifikat ta’ LAFI jridu jkunu għaddew test tat-titjir qabel id-dħul 
biex ikunu evalwati l-abilitajiet tagħhom biex jieħdu l-kors ta’ taħriġ. 

It-test tat-titjir qabel id-dħul għandu jsir ma’ LAFI kkwalifikat skont FCL.905.LAFI 
(e) jew FI kkwalifikat skont FCL.905.FI (i) fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata. 

(b) Il-kors ta’ taħriġ għal-LAFI għandu jkun fih mill-inqas: 

(1) għal-LAFI tal-ajruplani, TMGs jew ħelikopters: 

(i) 25 siegħa ta’ tagħlim; 

(ii) 50 siegħa ta’ struzzjoni tat-tagħrif tijoretiku, inklużi t-testijiet tal-
progress; 

(iii) (A) għal-LAFI tal-ajruplani jew TMGs: mill-inqas 12-il siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn, inkluża siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir 
b’referenza unikament għall-istrumenti. Mit-12-il siegħa, siegħa tista’ 
titwettaq f’FSTD; 

(B) għal-LAFI tal-ħelikopters: mill-inqas 25 siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir ta’ tnejn, li minnhom 5 sigħat jistgħu jitwettqu f’FSTD. 

(iv) Bdoti li għandhom ċertifikati ta’ LAFI(A) jew (H) jew FI(A), (H) jew 
(As) għandhom ikunu kkreditati bi 30 siegħa fir-rigward tal-50 siegħa 
f’(b)(1)(ii). 

(v) Bdoti li għandhom ċertifikat ta’ LAFI(S) jew (B) jew FI(S) jew (B) 
għandhom ikunu kkreditati bi 18-il siegħa fir-rigward tal-50 siegħa 
f’(b)(1)(ii). 

(vi) Bdoti li għandhom ċertifikati ta’ LAFI jew FI għal sejlplejns b’estensjoni 
TMG għandhom ikunu kkreditati b’6 sigħat fir-rigward tar-rekwiżit 
f’(b)(1)(iii)(A); 

(2) għal-LAFI ta’ sejlplejns jew blalen tal-arja:  

(i) 25 siegħa ta’ tagħlim; 

(ii) 30 siegħa ta’ struzzjoni tat-tagħrif tijoretiku, inklużi t-testijiet tal-
progress; 

(iii) (A) għal-LAFI ta’ sejlplejns, mill-inqas 6 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir 

 ta’ tnejn jew mill-inqas 20 qtugħ mill-art; 

(B) għal-LAFI ta’ sejlplejns li jipprovdu taħriġ fuq TMGs, mill-inqas 6 
sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn fuq TMGs; 

(C) għal-LAFI tal-blalen tal-arja 3 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir ta’ 
tnejn, inklużi mill-inqas 3 qtugħ mill-art; 
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(D) bdoti li għandhom ċertifikat ta’ LAFI jew FI ta’ kwalunkwe 
kategorija ta’ inġenji tal-ajru għandhom ikunu kkreditati bi 18-il 
siegħa fir-rigward tar-rekwiżit f’(b)(2)(ii). 

(c) Bdoti li kellhom ċertifikat ta’ FI fl-istess kategorija ta’ inġenji tal-ajru għandhom 
ikunu kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti f’(a) u (b) ta’ hawn fuq. 

FCL.940.LAFI LAFI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  

(a) Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat LAFI, id-detentur għandu jissodisfa 2 mit-3 
rekwiżiti li ġejjin: 

(1) ilesti mill-inqas:  

(i) fil-każ ta’ LAFI għall-ajruplani jew ħelikopters, 45 siegħa jew 120 qtugħ 
mill-art ta’ struzzjoni fit-titjir fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata 
bħala LAFI, FI, TRI, CRI, IRI, MI jew eżaminatur matul il-perjodu tal-
validità taċ-ċertifikat; 

(ii) fil-każ ta’ LAFI għal sejlplejns, 30 siegħa jew 60 qtugħ mill-art ta’ 
struzzjoni fit-titjir fis-sejlplejns, sejlplejns bil-magna jew TMGs bħala 
LAFI, FI jew bħala eżaminatur matul il-perjodu tal-validità taċ-
ċertifikat; 

(iii) fil-każ ta’ LAFI għal blalen tal-arja, 6 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fi 
blalen tal-arja bħala LAFI, FI jew bħala eżaminatur matul il-perjodu tal-
validità taċ-ċertifikat; 

(2) jattendi seminar ta’ aġġornament tal-għalliema fil-perjodu tal-validità taċ-
ċertifikat;  

(3) jgħaddi minn evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 fit-12-il xahar li 
jiġu qabel id-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat ta’ LAFI.  

(b) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat LAFI jkun skada, l-applikant għandu, f’perjodu ta’ 12-il 
xahar qabel it-tiġdid:  

(1) jattendi seminar ta’ aġġornament tal-għalliema; 

(2) jgħaddi minn evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935. 

TAQSIMA 3 

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem tat-titjir - FI 

FCL.905.FI FI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

Il-privileġġi ta’ FI huma li jwettaq struzzjoni fit-titjir għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew 
it-tiġdid ta’: 

(a) PPL, SPL, BPL u LAPL fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata; 

(b) klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip għal inġenji tal-ajru b’magna waħda u bdot 
wieħed, minbarra l-ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed; 
estensjonijiet tal-klassi u l-grupp għall-blalen tal-arja u estensjonijiet tal-klassi għal 
sejlplejns; 

(c) klassifikazzjonijiet tat-tip għal airships bi bdot wieħed jew b’aktar minn bdot 
wieħed; 
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(d) CPL fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata, sakemm l-FI ikun lesta mill-inqas 500 
siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot f’dik il-kategorija tal-inġenji tal-ajru, inklużi mill-
inqas 200 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir; 

(e) il-klassifikazzjoni ta’ billejl, sakemm l-FI: 

(1) huwa kkwalifikat biex itir billejl fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata; 

(2) wera l-abilità li jagħti struzzjoni billejl lil FI kkwalifikat skont (i) ta’ hawn 
taħt; u 

(3) jikkonforma mar-rekwiżit ta’ esperjenza billejl ta’ FCL.060(b)(2). 

(f) klassifikazzjoni tal-irmunkar jew aerobatika, sakemm tali privileġġi jkunu għandu u 
l-FI ikun wera l-abilità li jagħti struzzjoni għal dik il-klassifikazzjoni lil FI 
kkwalifikat skont (i) ta’ hawn taħt; 

(g) IR fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata, sakemm l-FI għandu: 

(1) mill-inqas 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir taħt IR, li minnhom sa 50 siegħa jistgħu 
jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FFS, FTD 2/3 jew FNPT II; 

(2) lesta bħala bdot student il-kors ta’ taħriġ IRI u għadda mit-test tal-ħiliet għaċ-
ċertifikat IRI; u 

(3) barra minn hekk: 

(i) għal ajruplani b’aktar minn magna waħda, issodisfa r-rekwiżiti għall-
ħruġ ta’ ċertifikat CRI;  

(ii) għal ħelikopters b’aktar minn magna waħda, issodisfa r-rekwiżiti għall-
ħruġ ta’ ċertifikat TRI.  

(h) klassifikazzjonijiet tal-klassi jew tat-tip b’aktar minn magna waħda u bdot wieħed, 
minbarra l-ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed; sakemm l-FI 
jissodisfa: 

(1) fil-każ tal-ajruplani, il-prerekwiżiti għall-kors ta’ taħriġ CRI stabbiliti 
f’FCL.915.CRI (a) u r-rekwiżiti ta’ FCL.930.CRI u FCL.935; 

(2) fil-każ tal-ħelikopters, ir-rekwiżiti stabbiliti f’FCL.910.TRI (c)(1) u l-
prerekwiżiti għall-kors ta’ taħriġ TRI(H) stabbiliti f’FCL.915.TRI (b)(2); 

(i) ċertifikat FI, IRI, CRI, STI, MI jew LAFI sakemm l-FI ikun:  

(1) lesta mill-inqas: 

(i) fil-każ ta’ FI(S), mill-inqas 50 siegħa jew 150 launch ta’ struzzjoni fit-
titjir fuq sejlplejns; 

(ii) fil-każ ta’ FI(B), mill-inqas 50 siegħa jew 50 qtugħ mill-art ta’ struzzjoni 
fit-titjir fuq blalen tal-arja; 

(iii) fil-każ ta’ struzzjoni minn FI(A) jew FI(H) għall-LAFI(A) jew (H), 150 
siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata; 

(iv) fil-każijiet l-oħra kollha, 500 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fil-kategorija 
tal-inġenji tal-ajru adattata; 
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(2) għadda minn evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 fil-kategorija tal-
inġenju tal-ajru adattata biex juri lil Eżaminatur tal-Għalliema tat-Titjir (FIE) 
l-abilità li jagħti struzzjoni għaċ-ċertifikat ta’ FI;  

(j) MPL, sakemm l-FI ikun: 

(1) għall-fażi tat-titjir ewlenija, ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir 
bħala bdot fuq l-ajruplani, inklużi mill-inqas 200 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir; 

(2) għall-fażi bażika tat-taħriġ: 

(i) ikollu IR ta’ ajruplan b’aktar minn magna waħda u l-privileġġ li jagħti 
struzzjoni għal IR; u 

(ii) ikollu mill-inqas 1500 siegħa ta’ ħin tat-titjir f’operazzjonijiet ta’ aktar 
minn ekwipaġġ wieħed.  

(3) Fil-każ ta’ FI diġà kkwalifikat biex jagħti struzzjoni f’korsijiet integrati 
ATP(A) jew CPL(A)/IR, ir-rekwiżit ta’ (2)(ii) jista’ jkun issostitwit bit-tlestija 
ta’ kors ta’ taħriġ strutturat li jkun fih:  

(i) kwalifika MCC; 

(ii) josserva 5 sessjonijiet ta’ struzzjoni fit-titjir fil-Fażi 3 ta’ kors ta’ MPL; 

(iii) josserva 5 sessjonijiet ta’ struzzjoni fit-titjir fil-Fażi 4 ta’ kors ta’ MPL; 

(iv) josserva 5 sessjonijiet ta’ taħriġ fit-titjir orjentati lejn linja rikorrenti tal-
operatur; 

(v) il-kontenut tal-kors ta’ għalliem tal-MCCI. 

F’dan il-każ, il-FI għandu jwettaq l-ewwel 5 sessjonijiet ta’ għalliem taħt is-
sorveljanza ta’ TRI(A), MCCI(A) jew SFI(A) kkwalifikat għal struzzjoni fit-
titjir ta’ MPL. 

FCL.910.FI FI - Privileġġi ristretti 

(a) FI għandu jkollu l-privileġġi tiegħu limitati għat-twettiq ta’ struzzjoni fit-titjir taħt 
is-superviżjoni ta’ FI għall-istess kategorija ta’ inġenju tal-ajru maħtur mill-ATO 
għal dan il-għan, fil-każijiet li ġejjin:  

(1) għall-ħruġ tal-PPL, SPL, BPL u LAPL; 

(2) fil-korsijiet integrati kollha fil-livell PPL, fil-każ tal-ajruplani u ħelikopters; 

(3) għal klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip għal inġenji tal-ajru b’magna waħda 
u bdot wieħed, estensjonijiet tal-klassi u l-grupp fil-każ ta’ blalen tal-arja u 
estensjonijiet tal-klassi fil-każ ta’ sejlplejns; 

(4) għall-klassifikazzjonijiet ta’ billejl, l-irmunkar jew aerobatiċi. 

(b) Waqt li jwettaq taħriġ taħt superviżjoni, skont (a), FI m’għandux ikollu l-privileġġ li 
jawtorizza lil bdoti studenti li jwettqu l-ewwel titjiriet waħedhom u l-ewwel titjiriet 
li jaqsmu l-pajjiż waħedhom.  

(c) Il-limitazzjonijiet f’(a) u (b) għandhom jitneħħew miċ-ċertifikat ta’ FI meta FI ikun 
lesta mill-inqas: 

(1) għall-FI(A), 100 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir f’ajruplani jew TMGs u, barra 
minn hekk ikun issorvelja mill-inqas 25 titjira ta’ studenti waħedhom; 
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(2) għall-FI(H), 100 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir f’ħelikopters u, barra minn hekk 
ikun issorvelja mill-inqas 25 eżerċizzju tal-ajru ta’ titjiriet ta’ studenti 
waħedhom; 

(3) għall-FI(As), FI(S) u FI(B), 15-il siegħa jew 50 struzzjoni ta’ titjir bi qtugħ 
mill-art li jkopru s-sillabu kollu tat-taħriġ għall-ħruġ ta’ PPL(As), SPL jew 
BPL fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata. 

FCL.915.FI FI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ FI għandu:  

(a) fil-każ tal-FI(A) u FI(H): 

(1) ikun irċieva mill-inqas 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir bl-istrumenti fuq il-
kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata, li minnhom mhux aktar minn 5 sigħat 
jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FSTD; 

(2) ikun lesta mill-inqas 20 siegħa ta’ ħin tat-titjir VFR li jaqsam il-pajjiż fuq il-
kategorija tal-inġenju tal-ajru bħala PIC; u 

(b) addizzjonalment, għall-FI(A): 

(1) ikollu mill-inqas CPL(A); jew 

(2) ikollu mill-inqas PPL(A) u jkun: 

(i) issodisfa r-rekwiżiti għat-tagħrif teoretiku tas-CPL; u 

(ii) lesta mill-inqas 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq ajruplani jew TMGs, li 
minnhom 150 siegħa bħala PIC; 

(3) lesta mill-inqas 30 siegħa fuq ajruplani b’magna waħda bil-pistins li minnhom 
mill-inqas 5 sigħat għandhom ikunu tlestew matul is-6 xhur li jiġu qabel it-test 
tat-titjir qabel id-dħul stabbilit f’FCL.930.FI(a); 

(4) lesta titjira VFR li taqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira ta’ mill-inqas 540 
km (300 NM) li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ b’inżul f’2 ajrudromi 
differenti;  

(c) addizzjonalment, għall-FI(H), ikun lesta 250 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq il-
ħelikopters li minnhom: 

(1) mill-inqas 100 siegħa għandhom ikunu bħala PIC, jekk l-applikant ikollu mill-
inqas CPL(H); jew 

(2) mill-inqas 200 siegħa bħala PIC, jekk l-applikant ikollu mill-inqas PPL(H) u 
jkun issodisfa r-rekwiżiti għat-tagħrif tijoretiku ta’ CPL;  

(d) għal FI(As), ikun lesta 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq airships bħala PIC, li minnhom 
400 siegħa għandhom ikunu bħala PIC li għandu CPL(As);  

(e) għal FI(S), ikun lesta 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir u 200 launch bħala PIC fuq 
sejlplejns. Addizzjonalment, meta l-applikant jixtieq jagħti struzzjoni fit-titjir fuq 
TMGs, huwa għandu jkun lesta 30 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq TMGs u 
evalwazzjoni tal-kompetenza addizzjonali fuq TMG skont FCL.935 ma’ FI 
kkwalifikat skont FCL.905.FI(j); 

(f) għal FI (B), ikun lesta 75 siegħa ta’ ħin tat-titjir bil-blalen tal-arja bħala PIC, li 
minnhom 15-il siegħa jridu jkunu fil-klassi li fuqha se tingħata l-istruzzjoni fit-titjir. 
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FCL.930.FI FI - Kors ta’ taħriġ  

(a) L-applikanti għaċ-ċertifikat FI għandhom ikunu għaddew test tat-titjir qabel id-dħul 
speċifiku ma’ FI kkwalifikat skont FCL.905.FI (i) fis-6 xhur li jiġu qabel il-bidu tal-
kors, biex tkun evalwata l-abilità tagħhom li jwettqu l-kors. It-test tat-titjir qabel id-
dħul għandu jkun ibbażat fuq kontroll tal-kompetenza għall-klassifikazzjonijiet tal-
klassi u tat-tip kif stabbilit fl-Appendiċi 9 għal din il-Parti.  

(b) Il-kors ta’ taħriġ ta’ FI għandu jinkludi: 

(1) 25 siegħa ta’ tagħlim; 

 (2) (i) fil-każ ta’ FI (A), (H) u (As), mill-inqas 100 siegħa ta’ struzzjoni fit-
tagħrif teoretiku, inklużi t-testijiet tal-progress; 

 (ii) fil-każ ta’ FI(B) jew FI(S), mill-inqas 30 siegħa ta’ struzzjoni fit-tagħrif 
teoretiku, inklużi t-testijiet tal-progress; 

(3) (i) fil-każ ta’ FI (A) u (H), mill-inqas 30 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir, li 
minnhom 25 siegħa għandhom ikunu struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn, li 
minnhom 5 sigħat jistgħu jitwettqu f’FFS, FNPT I jew II jew FTD 2/3; 

(ii) fil-każ ta’ FI (As), mill-inqas 20 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir, li 
minnhom 15-il siegħa għandhom ikunu struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn; 

(iii) fil-każ ta’ FI (S), mill-inqas 6 sigħat jew 20 qtugħ mill-art ta’ struzzjoni 
fit-titjir; 

(iv) fil-każ ta’ FI(S) li jipprovdi taħriġ fuq TMGs, mill-inqas 6 sigħat ta’ 
struzzjoni fit-titjir ta’ tnejn fuq TMGs; 

(v) fil-każ ta’ FI(B), mill-inqas 3 sigħat li jinkludu 3 qtugħ mill-art ta’ 
struzzjoni fit-titjir. 

(c) Bdoti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ LAFI (B) jew (S) għandhom ikunu 
kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti stabbiliti f’(a) u (b) għaċ-ċertifikat FI 
fl-istess kategorija ta’ inġenji tal-ajru. 

(d) Bdoti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ LAFI (A) jew (H) għandhom ikunu 
kkreditati b’50 siegħa fir-rigward tar-rekwiżiti stabbiliti f’(b)(2)(i) u bi 12-il siegħa 
fir-rigward tar-rekwiżiti stabbiliti f’(b)(3)(i) għaċ-ċertifikat FI fl-istess kategorija ta’ 
inġenji tal-ajru. 

(e) Meta japplikaw għal ċertifikat ta’ FI f’kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru, il-bdoti li 
għandhom jew kellhom: 

(1) FI(A), (H) jew (As) għandhom ikunu kkreditati b’55 siegħa fir-rigward tar-
rekwiżit f’(b)(2)(i) jew bi 18-il siegħa fir-rigward tar-rekwiżiti f’(b)(2)(ii); 

(2) LAFI (A) jew (H) għandhom ikunu kkreditati b’40 siegħa fir-rigward tar-
rekwiżit f’(b)(2)(i) jew bi 18-il siegħa fir-rigward tar-rekwiżiti f’(b)(2)(ii); 

(3) LAFI (B) jew (S), jew FI(B) jew (S), għandhom ikunu kkreditati bi 18-il 
siegħa fir-rigward tar-rekwiżiti f’(b)(2). 

FCL.940.FI FI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  

(a) Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat FI, id-detentur għandu jissodisfa 2 mit-3 
rekwiżiti li ġejjin: 
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(1) ilesti: 

(i) fil-każ ta’ FI(A) u (H), mill-inqas 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fil-
kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata matul il-perjodu tal-validità taċ-
ċertifikat bħala LAFI, FI, TRI, CRI, IRI, MI jew eżaminatur; jekk il-
privileġġi biex tingħata struzzjoni għall-IR iridu jkunu vvalidati mill-
ġdid, 10 minn dawn is-sigħat għandhom ikunu struzzjoni fit-titjir għal IR 
u għandhom ikunu tlestew fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data tal-
iskadenza taċ-ċertifikat ta’ FI; 

(ii) fil-każ ta’ FI(As), mill-inqas 20 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir f’airships 
bħala FI, IRI jew bħala eżaminatur matul il-perjodu tal-validità taċ-
ċertifikat; jekk il-privileġġi biex tingħata struzzjoni għall-IR iridu jkunu 
vvalidati mill-ġdid, 10 minn dawn is-sigħat għandhom ikunu struzzjoni 
fit-titjir għal IR u għandhom ikunu tlestew fl-aħħar 12-il xahar li jiġu 
qabel id-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat ta’ FI; 

(iii) fil-każ ta’ FI(S), mill-inqas 30 siegħa jew 60 qtugħ mill-art ta’ struzzjoni 
fit-titjir f’sejlplejns, sejlplejns bil-magna jew TMGs bħala LAFI, FI jew 
bħala eżaminatur matul il-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat; 

(iv) fil-każ ta’ FI(B), mill-inqas 6 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fi blalen tal-
arja bħala LAFI, FI jew bħala eżaminatur matul il-perjodu tal-validità 
taċ-ċertifikat; 

(2) jattendi seminar ta’ aġġornament tal-għalliema, fil-perjodu tal-validità taċ-
ċertifikat ta’ FI;  

(3) jgħaddi minn evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935, fit-12-il xahar li 
jiġu qabel id-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat ta’ FI.  

(b) Għal kull validazzjoni mill-ġdid sussegwenti alternata fil-każ ta’ FI(A) jew FI(H), 
jew kull tielet validazzjoni mill-ġdid, fil-każ ta’ FI(As), (S) u (B), id-detentur irid 
jgħaddi minn evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935.  

(c) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ FI ikun skada, l-applikant għandu, f’perjodu ta’ 12-il 
xahar qabel it-tiġdid: 

(1) jattendi seminar ta’ aġġornament tal-għalliema; 

(2) jgħaddi minn evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935.  

TAQSIMA 4 

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem tal-klassifikazzjoni tat-tip - TRI 

FCL.905.TRI TRI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

Il-privileġġi ta’ TRI huma li jagħti struzzjoni għal: 

(a) il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ IRs, sakemm it-TRI ikollu IR valida; 

(b) il-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ TRI jew SFI, sakemm id-detentur ikollu 3 snin esperjenza 
bħala TRI; u 

(c) fil-każ tat-TRI għal ajruplani bi bdot wieħed: 

(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal 
ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed meta l-applikant irid 
privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet bi bdot wieħed.  
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Il-privileġġi tat-TRI(SPA) jistgħu jkunu estiżi għal istruzzjoni fit-titjir għal 
klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi 
bdot wieħed f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed, sakemm it-TRI:  

(i) ikollu ċertifikat MCCI; jew 

(ii) ikollu jew kellu ċertifikat TRI għal ajruplani b’aktar minn bdot wieħed. 

(2) il-kors ta’ MPL dwar il-fażi bażika, sakemm huwa għandu l-privileġġi estiżi 
għal operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed u għandu jew kellu ċertifikat ta’ 
FI(A) jew IRI(A). 

(d) fil-każ tat-TRI għal ajruplani b’aktar minn bdot wieħed: 

(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal: 

(i) ajruplani b’aktar minn bdot wieħed; 

(ii) ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed meta l-
applikant irid privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet b’aktar minn bdot 
wieħed;  

(2) taħriġ MCC; 

(3) il-kors ta’ MPL dwar il-fażijiet bażiċi, intermedji u avvanzati, sakemm, għall-
fażi bażika, huma għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ FI(A) jew IRI(A); 

(e) fil-każ tat-TRI għall-ħelikopters:  

(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip tal-
ħelikopters; 

(2) taħriġ MCC, sakemm huwa għandu klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopters 
b’aktar minn bdot wieħed; 

(3) l-estensjoni tal-IR(H) b’magna waħda għal IR(H) b’aktar minn magna waħda. 

(f) fil-każ tat-TRI għal inġenji tal-ajru tal-powered-lift:  

(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip tal-
powered-lift; 

(2) taħriġ MCC. 

FCL.910.TRI TRI - Privileġġi ristretti 

(a) Ġenerali. Jekk it-taħriġ TRI jitwettaq f’FFS biss, il-privileġġi tat-TRI għandhom 
ikunu ristretti għal taħriġ fl-FFS. 

F’dan il-każ, it-TRI jista’ jwettaq titjir tal-linja taħt superviżjoni, sakemm il-kors ta’ 
taħriġ TRI ikun inkluda taħriġ addizzjonali għal dan il-għan. 

(b) TRI għal ajruplani u għal inġenji tal-ajru tal-powered-lift - TRI(A) u TRI(PL). Il-
privileġġi ta’ TRI huma ristretti għat-tip ta’ ajruplan jew inġenji tal-ajru tal-
powered-lift li fih kienu saru t-taħriġ u l-evalwazzjoni tal-kompetenza. Il-privileġġi 
tat-TRI għandhom ikunu estiżi għal aktar tipi meta t-TRI ikun: 

(1) lesta fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, mill-inqas 15-il settur 
tar-rotot, inklużi qtugħ mill-art u nżulijiet fuq it-tip ta’ inġenju tal-ajru 
applikabbli, li minnhom 7 setturi jistgħu jitlestew f’FFS; 
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(2) lesta l-partijiet tat-taħriġ tekniku u l-istruzzjoni tat-titjir tal-kors ta’ TRI 
relevanti; 

(3) għadda mit-taqsimiet relevanti tal-evalwazzjoni tal-kompetenza skont 
FCL.935 sabiex juri lil FIE jew TRE kkwalifikat skont is-Subparti K l-abilità 
tiegħu li jagħti struzzjoni lil bdot sal-livell irrekwiżit għall-ħruġ tal-
klassifikazzjoni tat-tip, inklużi l-istruzzjoni ta’ qabel it-titjir, ta’ wara t-titjir u 
tat-tagħrif teoretiku.  

(c) TRI għall-ħelikopters – TRI(H). 

(1) Il-privileġġi ta’ TRI(H) huma ristretti għat-tip ta’ ħelikopter li fih sar it-test tal-
ħiliet għall-ħruġ taċ-ċertifikat TRI. Il-privileġġi tat-TRI għandhom ikunu estiżi 
għal aktar tipi meta t-TRI ikun:  

(i) lesta l-parti teknika tat-tip adattata tal-kors TRI fuq it-tip ta’ ħelikopter 
applikabbli jew FSTD li jirrappreżentaw dak it-tip; 

(ii) wettaq mill-inqas sagħtejn ta’ struzzjoni fit-titjir fuq it-tip applikabbli, 
taħt is-superviżjoni ta’ TRI(H) ikkwalifikat b’mod adegwat; u 

(iii) għadda mit-taqsimiet relevanti tal-evalwazzjoni tal-kompetenza skont 
FCL.935 sabiex juri lil FIE jew TRE kkwalifikat skont is-Subparti K l-
abilità tiegħu li jagħti struzzjoni lil bdot sal-livell irrekwiżit għall-ħruġ 
tal-klassifikazzjoni tat-tip, inklużi l-istruzzjoni ta’ qabel it-titjir, ta’ wara 
t-titjir u tat-tagħrif teoretiku.  

(2) Qabel ma l-privileġġi ta’ TRI(H) ikunu estiżi minn privileġġi ta’ bdot wieħed 
għal ta’ aktar minn bdot wieħed fuq l-istess tip ta’ ħelikopter, id-detentur 
għandu jkollu mill-inqas 100 siegħa f’operazzjonijiet ta’ aktar minn bdot 
wieħed fuq dan it-tip.  

(d) Minkejja l-paragrafi ta’ hawn fuq, id-detenturi ta’ ċertifikat TRI li nħarġitilhom il-
klassifikazzjoni tat-tip skont FCL.725 (e) għandhom ikunu intitolati li jkollhom il-
privileġġi TRI tagħhom estiżi għal dak it-tip ġdid ta’ inġenji tal-ajru.  

FCL.915.TRI TRI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ TRI għandu:  

(a) ikollu liċenzja ta’ bdot CPL, MPL jew ATPL fil-kategorija ta’ inġenji tal-ajru 
applikabbli; 

(b) għal ċertifikat TRI(MPA): 

(1) ikun lesta 1500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ajruplani ta’ aktar minn 
bdot wieħed; u 

(2) ikun lesta, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, 30 settur tar-
rotot, inklużi qtugħ mill-art u nżulijiet, bħala PIC jew kobdot fuq it-tip ta’ 
ajruplan applikabbli, li minnhom 15-il settur jistgħu jitlestew f’FFS li 
jirrappreżenta dak it-tip; 

(c) għal ċertifikat TRI(SPA): 

(1) ikun lesta, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, 30 settur tar-
rotot, inklużi qtugħ mill-art u nżulijiet, bħala PIC fuq it-tip ta’ ajruplan 
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applikabbli, li minnhom 15-il settur jistgħu jitlestew f’FFS li jirrappreżenta 
dak it-tip; u 

(2) (i) ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq l-
ajruplani, inklużi 30 siegħa bħala PIC fuq it-tip ta’ ajruplan applikabbli; 
jew 

(ii) ikollu jew kellu ċertifikat ta’ FI għal ajruplani ta’ aktar minn magna 
waħda bil-privileġġi IR(A); 

(d) għal TRIH): 

(1) għal ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters b’magna waħda bi bdot wieħed, 
lesta 250 siegħa bħala bdot fuq il-ħelikopters; 

(2) għal ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters b’aktar minn magna waħda bi bdot 
wieħed, lesta 500 siegħa bħala bdot fuq il-ħelikopters, inklużi 100 siegħa bħala 
PIC fuq ħelikopters b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed; 

(3) għal ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed, lesta 
1000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq il-ħelikopters, inklużi;  

(i) 350 siegħa bħala bdot f’ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed; jew 

(ii) għal applikanti li diġà għandhom ċertifikat ta’ TRI(H) għal ħelikopters 
b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed, 100 siegħa bħala bdot fuq 
dak it-tip f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed. 

(4) Id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ FI(H) għandhom ikunu kkreditati b’mod sħiħ fir-
rigward tar-rekwiżiti ta’ (1) u (2) fil-ħelikopter bi bdot wieħed relevanti. 

(e) għal TRI(PL): 

(1) lesta 1500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ajruplani ta’ aktar minn bdot 
wieħed, bil-powered-lift, jew ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed; u 

(2) lesta, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni, 30 settur tar-rotot, 
inklużi qtugħ mill-art u nżulijiet, bħala PIC jew kobdot fuq it-tip ta’ powered-
lift applikabbli, li minnhom 15-il settur jistgħu jitlestew f’FFS li jirrappreżenta 
dak it-tip. 

FCL.930.TRI TRI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ TRI għandu jkun fih, mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ tagħlim; 

(2) 10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tat-tagħrif tekniku, it-tħejjija ta’ 
pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ struzzjoni fil-klassi/fuq 
simulatur; 

(3) 5 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fuq l-inġenju tal-ajru adattat jew simulatur li 
jirrappreżenta lil dak l-inġenju tal-ajru għal inġenji tal-ajru bi bdot wieħed u 10 
sigħat għal inġenji tal-ajru b’aktar minn bdot wieħed jew simulatur li 
jirrappreżenta lil dak l-inġenju tal-ajru. 

(b) L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu 
kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ (a)(1). 
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(c) Applikant għal ċertifikat ta’ TRI li għandu ċertifikat ta’ SFI għat-tip relevanti 
għandu jkun ikkreditat b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu 
għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ TRI ristrett għal struzzjoni fit-titjir f’simulaturi. 

FCL.935.TRI TRI - Evalwazzjoni tal-kompetenza  

Jekk l-evalwazzjoni tal-kompetenza ta’ TRI titwettaq f’FFS, iċ-ċertifikat ta’ TRI għandu jkun 
ristrett għal struzzjoni fit-titjir f’FFS. 

Ir-restrizzjoni għandha titneħħa meta t-TRI ikun għadda mill-evalwazzjoni tal-kompetenza 
fuq inġenju tal-ajru. 

FCL.940.TRI TRI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  

(a) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ TRI, l-applikant 
għandu, matul il-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat ta’ TRI, jissodisfa 2 mit-3 
rekwiżiti li ġejjin: 

(1) ilesti 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fuq kull wieħed mit-tipi ta’ inġenji tal-
ajru li fuqhom għandu l-privileġġi li jagħti struzzjoni jew f’FSTD li 
jirrappreżentaw dawk it-tipi, li minnhom mill-inqas 15-il siegħa għandhom 
ikunu tlestew fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data tal-iskadenza taċ-
ċertifikat ta’ TRI.  

Fil-każ ta’ TRI(A) u TRI(PL), dawn is-sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir għandhom 
jittajru bħala TRI jew eżaminatur tal-klassifikazzjoni tat-tip (TRE), jew SFI 
jew eżaminatur ta’ titjir sintetiku (SFE). Fil-każ ta’ TRI(H), il-ħin ta’ titjir 
bħala FI, għalliem tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti (IRI), għalliem tat-taħriġ 
sintetiku (STI) jew kwalunkwe tip ta’ eżaminatur għandu jkun relevanti għal 
dan il-għan;  

(2) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament ta’ għalliem bħala TRI għand ATO;  

(3) jgħaddi mill-evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935. 

(b) Għal mill-inqas kull validazzjoni mill-ġdid alternata ta’ ċertifikat ta’ TRI, id-
detentur irid ikun konformi mar-rekwiżit ta’ (a)(3).  

(c) Jekk persuna jkollha ċertifikat ta’ TRI fuq aktar minn tip wieħed ta’ inġenju tal-ajru 
fi ħdan l-istess kategorija, l-evalwazzjoni tal-kompetenza ta’ (a)(3) ta’ hawn fuq 
meħuda fuq wieħed minn dawk it-tipi għand tivvalida mill-ġdid iċ-ċertifikat ta’ TRI 
għat-tipi l-oħra li għandha fi ħdan l-istess kategorija ta’ inġenji tal-ajru. 

(d) Rekwiżiti speċifiċi għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ TRI(H). TRI(H) li għandu 
ċertifikat ta’ FI(H) fuq it-tip relevanti għandu jkollu kreditu sħiħ fir-rigward tar-
rekwiżiti f’(a) ta’ hawn fuq. F’dan il-każ, iċ-ċertifikat ta’ TRI(H) se jkun validu sad-
data tal-iskadenza taċ-ċertifikat ta’ FI(H). 

(e) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ TRI ikun skada, l-applikant għandu, f’perjodu ta’ 12-il 
xahar qabel it-tiġdid: 

(1) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament ta’ għalliem bħala TRI għand ATO, li għandu 
jkopri l-elementi relevanti tal-kors ta’ taħriġ ta’ TRI; u  

(2) jgħaddi minn evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 f’kull wieħed mit-
tipi ta’ inġenji tal-ajru li fihom irid jinkiseb it-tiġdid tal-privileġġi ta’ 
struzzjoni.  
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TAQSIMA 5 

Rekwiżiti speċifiċi għall-għalliem tal-klassifikazzjoni tat-tip - CRI 

FCL.905.CRI CRI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Il-privileġġi ta’ CRI huma li jagħti struzzjoni għal:  

(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew 
tat-tip għal ajruplani mhux kumplessi u mhux ta’ prestazzjoni għolja bi bdot 
wieħed, meta l-privileġġi mixtieqa mill-applikant huma li jtir f’operazzjonijiet 
bi bdot wieħed; 

(2) klassifikazzjoni tal-irmunkar jew aerobatika, sakemm is-CRI għandu l-
klassifikazzjoni relevanti u jkun wera l-abilità li jagħti struzzjoni għal dik il-
klassifikazzjoni lil FI kkwalifikat skont FCL.905.FI(i). 

Il-privileġġi ta’ CRI huma ristretti għall-klassi jew it-tip ta’ ajruplan li fih kienet 
saret l-evalwazzjoni tal-kompetenza ta’ għalliem. Il-privileġġi tas-CRI 
għandhom ikunu estiżi għal aktar klassijiet jew tipi meta s-CRI ikun lesta, fl-
aħħar 12-il xahar:  

(1) 15-il siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq ajruplani tal-klassi jew it-tip ta’ 
ajruplan applikabbli;  

(2) titjira ta’ taħriġ mis-sedil tan-naħa tal-lemin taħt is-superviżjoni ta’ CRI ieħor 
jew FI kkwalifikat għal dik il-klassi jew it-tip li jokkupa s-sedil tal-bdot l-
ieħor. 

FCL.915.CRI CRI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ CRI għandu jkun lesta mill-inqas: 

(a) għal ajruplani ta’ aktar minn magna waħda: 

(1) 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq l-ajruplani;  

(2) 30 siegħa bħala PIC fuq il-klassi jew it-tip ta’ ajruplan applikabbli;  

(b) għal ajruplani b’magna waħda: 

(1) 300 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq l-ajruplani;  

(2) 30 siegħa bħala PIC fuq il-klassi jew it-tip ta’ ajruplan applikabbli.  

FCL.930.CRI CRI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ għas-CRI għandu jkun fih, mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ struzzjoni dwar it-tagħlim; 

(2) 10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tat-tagħrif tekniku, it-tħejjija ta’ 
pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ struzzjoni fil-klassi/fuq 
simulatur; 

(3) 5 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir dwar ajruplani ta’ aktar minn magna waħda, jew 
3 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir dwar ajruplani b’magna waħda, mogħtija minn 
FI(A) kkwalifikat skont FCL.905.FI (i). 

(b) L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu 
kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1). 
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FCL.940.CRI CRI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  

(a) Għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ CRI l-applikant għandu, fi żmien it-12-
il xahar li jiġu qabel id-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat ta’ CRI:  

(1) iwettaq mill-inqas 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fl-irwol ta’ CRI. Jekk l-
applikant għandu l-privileġġi ta’ CRI fuq ajruplani kemm b’magna waħda kif 
ukoll b’aktar minn magna waħda, l-10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir għandhom 
jinqasmu b’mod ugwali bejn l-ajruplani b’magna waħda u l-ajruplani b’aktar 
minn magna waħda; jew 

(2) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament bħala CRI għand ATO; jew 

(3) jgħaddi mill-evalwazzjoni tal-kompetenza skont FCL.935 għal ajruplani 
b’aktar minn magna waħda jew ajruplani b’magna waħda, kif ikun relevanti. 

(b) Għal mill-inqas kull validazzjoni mill-ġdid alternata ta’ ċertifikat ta’ CRI, id-
detentur għandu jkun konformi mar-rekwiżit ta’ (a)(3).  

(c) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ CRI ikun skada, l-applikant għandu, f’perjodu ta’ 12-il 
xahar qabel it-tiġdid: 

(1) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament bħala CRI għand ATO; 

(2) jgħaddi mill-evalwazzjoni tal-kompetenza stabbilita f’FCL.935. 
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TAQSIMA 6 

Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti - IRI 

FCL.905.IRI IRI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Il-privileġġi ta’ IRI huma li jagħti struzzjoni għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-
tiġdid ta’ IR fuq il-kategorija tal-inġenji tal-ajru adattata. 

(b) Rekwiżiti speċifiċi għall-kors MPL. Biex jagħti struzzjoni għall-fażi bażika tat-taħriġ 
fil-kors tal-MPL, l-IRI(A) irid: 

(1) ikollu IR għal ajruplani b’aktar minn magna waħda; u 

(2) ikun lesta mill-inqas 1 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir f’operazzjonijiet ta’ aktar 
minn ekwipaġġ wieħed.  

(3) Fil-każ ta’ IRI diġà kkwalifikat biex jagħti struzzjoni f’korsijiet integrati 
ATP(A) jew CPL(A)/IR, ir-rekwiżit ta’ (b)(2) jista’ jkun issostitwit bit-tlestija 
tal-kors previst fil-paragrafu FCL.905.FI(j)(3).  

FCL.915.IRI IRI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ IRI irid:  

(a) għal IRI(A): 

(1) ikun lesta mill-inqas 800 siegħa ta’ ħin tat-titjir taħt IFR, li minnhom mill-
inqas 400 siegħa għandhom ikunu fl-ajruplani; u 

(2) fil-każ tal-applikanti ta’ IRI(A) għal ajruplani b’aktar minn magna waħda, 
jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafu f’FCL.915.CRI (a); 

(b) għal IRI(H): 

(1) ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir taħt IFR, li minnhom mill-
inqas 250 siegħa għandhom ikunu ħin tat-titjir bl-istrumenti fil-ħelikopters; u 

(2) fil-każ ta’ applikanti għal IRI(H) għal ħelikopters b’aktar minn magna waħda, 
jissodisfa r-rekwiżiti ta’ FCL.905.FI (g)(3)(ii); 

(c) għal IRI(As), ikun lesta mill-inqas 300 siegħa ta’ ħin tat-titjir taħt IFR, li minnhom 
mill-inqas 100 siegħa għandhom ikunu ħin tat-titjir bl-istrumenti fl-airships. 

FCL.930.IRI IRI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ għall-IRI għandu jkun fih, mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ struzzjoni dwar it-tagħlim; 

(2) 10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tat-tagħrif tijoretiku dwar l-
istrumenti, it-tħejjija ta’ pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ 
struzzjoni fil-klassi; 

(3) (i) għall-IRI(A), mill-inqas 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fuq ajruplan, 
FFS, FTD 2/3 jew FNPT II. Fil-każ ta’ applikanti li għandhom ċertifikat ta’ 
FI(A), dawn is-sigħat huma mnaqqsa għal 5;  

(ii) għall-IRI(H), mill-inqas 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fuq ħelikopter, 
FFS, FTD 2/3 jew FNPT II/III; 
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(iii) għall-IRI(As), mill-inqas 10 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir fuq airship, 
FFS, FTD 2/3 jew FNPT II.  

(b) Struzzjoni fit-titjir għandha tingħata minn FI kkwalifikat skont FCL.905.FI (i). 

(c) L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu 
kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1). 

FCL.940.IRI IRI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  

Għall-validazzjoni mill-ġdid u tiġdid ta’ ċertifikat ta’ IRI, id-detentur għandu jissodisfa r-
rekwiżiti għall-validazzjoni mill-ġdid u tiġdid ta’ ċertifikat ta’ FI, skont FCL.940.FI.  

TAQSIMA 7 

Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem ta’ titjir sintetiku - SFI 

FCL.905.SFI SFI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

Il-privileġġi ta’ SFI huma li jwettaq struzzjoni fit-titjir sintetiku, fi ħdan il-kategorija relevanti 
tal-inġenju tal-ajru, għal: 

(a) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ IR, sakemm huwa għandu jew kellu 
IR fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru relevanti u lesta kors ta’ taħriġ ta’ IRI; u 

(b) fil-każ ta’ SFI għal ajruplani bi bdot wieħed: 

(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal 
ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, meta l-applikant 
irid privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet bi bdot wieħed.  

Il-privileġġi tal-SFI (SPA) jistgħu jkunu estiżi għal struzzjoni fit-titjir għal 
klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi 
bdot wieħed f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed, sakemm huwa:  

(i) ikollu ċertifikat MCCI; jew 

(ii) ikollu jew kellu ċertifikat TRI għal ajruplani b’aktar minn bdot wieħed; 
u 

(2) sakemm il-privileġġi tal-SFI(SPA) kienu estiżi għal operazzjonijiet b’aktar 
minn bdot wieħed skont (1):  

(i) MCC; 

(ii) il-kors ta’ MPL dwar il-fażi bażika; 

(c) fil-każ ta’ SFI għal ajruplani b’aktar minn bdot wieħed: 

(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal: 

(i) ajruplani b’aktar minn bdot wieħed; 

(ii) ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed meta l-
applikant irid privileġġi biex iħaddem operazzjonijiet b’aktar minn bdot 
wieħed;  

(2) MCC; 

(3) il-kors ta’ MPL dwar il-fażijiet bażiċi, intermedji u avvanzati, sakemm, għall-
fażi bażika, huwa għandu jew kellu ċertifikat ta’ FI(A) jew IRI(A). 

(d) fil-każ ta’ SFI għall-ħelikopters: 
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(1) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip tal-
ħelikopters: 

(2) taħriġ MCC, meta t-TRI għandu l-privileġġi għal struzzjoni għal ħelikopters 
b’aktar minn bdot wieħed; 

FCL.910.SFI SFI – Privileġġi Ristretti 

Il-privileġġi ta’ SFI għandhom ikunu ristretti għall-FTD 2/3 jew FFS tat-tip ta’ inġenji tal-
ajru li fih kien sar il-kors ta’ taħriġ tal-SFI. 

Il-privileġġi jistgħu jkunu estiżi għal FSTDs oħra li jirrapreżentaw tipi oħra tal-istess 
kategorija ta’ inġenju tal-ajru meta d-detentur ikun: 

(a) lesta b'mod sodisfaċenti l-kontenut tas-similatur tal-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip 
relevanti; u 

(b) wettaq fuq kors sħiħ tal-klassifikazzjoni tat-tip mill-inqas 3 sigħat ta’ struzzjoni fit-
titjir irrelatati mad-dmirijiet ta’ SFI fuq it-tip applikabbli taħt is-superviżjoni u għas-
sodisfazzjon ta’ TRE kkwalifikat għal dan il-għan. 

FCL.915.SFI SFI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ SFI irid:  

(a) ikollu jew kellu CPL, MPL jew ATPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata; 

(b) ikun lesta l-kontroll tal-kompetenza għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju 
tal-ajru speċifika f’FFS li jirrapreżenta t-tip applikabbli, fi żmien it-12-il xahar li jiġu 
qabel l-applikazzjoni; u 

(c) addizzjonalment, għal SFI(A) għal ajruplani b’aktar minn bdot wieħed jew SFI(PL), 
ikollu: 

(1) mill-inqas 1 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ajruplani ta’ aktar minn 
bdot wieħed jew bil-powered-lift, kif ikun applikabbli; 

(2) lesta, bħala bdot jew osservatur, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-
applikazzjoni, mill-inqas:  

(i) 3 setturi tar-rotot fuq dekk tat-titjir tat-tip tal-inġenju tal-ajru applikabbli; 
jew 

(ii) 2 sessjonijiet ta’ simulatur ibbażati fuq it-taħriġ għal titjir orjentat lejn il-
linja mwettqa minn ekwipaġġ tat-titjir ikkwalifikat fuq id-dekk tat-titjir 
tat-tip applikabbli. Dawn is-sessjonijiet ta’ simulatur għandhom jinkludu 
2 titjiriet ta’ mill-inqas sagħtejn kull waħda bejn 2 ajrudromi differenti, u 
l-ippjanar ta’ qabel it-titjira u l-laqgħa ta’ informazzjoni tal-aħħar 
assoċjati; 

(d) addizzjonalment, għal SFI(A) għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi 
bdot wieħed:  

(1) lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq ajruplan bi bdot 
wieħed; 

(2) għandu jew kellu klassifikazzjoni IR(A) ta’ aktar mnn magna waħda; u  

(3) issodisfa r-rekwiżiti f’(c)(2); 

(e) addizzjonalment, għal SFI(H), ikun: 
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(1) lesta, bħala bdot jew osservatur, mill-inqas siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq dekk tat-
titjir tat-tip applikabbli, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni; u 

(2) fil-każ ta’ ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed, mill-inqas 1 000 siegħa ta’ 
esperjenza ta’ titjir bħala bdot fuq il-ħelkopters, inklużi mill-inqas 350 siegħa 
bħala bdot fuq ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed; 

(3) fil-każ ta’ ħelikopters b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed, lesta 500 
siegħa bħala bdot tal-ħelkopters, inklużi 100 siegħa bħala PIC fuq ħelikopters 
b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed; 

(4) fil-każ ta’ ħelikopters b’magna waħda bi bdot wieħed, lesta 250 siegħa bħala 
bdot fuq il-ħelkopters. 

FCL.930.SFI SFI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ għall-SFI għandu jinkludi: 

(1) il-kontenut FFS tal-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip applikabbli; 

(2) il-kontenut tal-kors ta’ taħriġ ta’ TRI.  

(b) Applikant għal ċertifikat ta’ SFI li għandu ċertifikat ta’ TRI għat-tip relevanti 
għandu jkun ikkreditat b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu. 

FCL.940.SFI SFI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  

(a) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ SFI, l-applikant 
għandu, matul il-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat ta’ SFI, jissodisfa 2 mit-3 
rekwiżiti li ġejjin: 

(1) ilesti 50 siegħa bħala għalliem jew eżaminatur f’FSTDs, li minnhom mill-
inqas 15-il siegħa għandhom ikunu fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data 
tal-iskadenza taċ-ċertifikat ta’ SFI; 

(2) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament ta’ għalliem bħala SFI għand ATO;  

(3) jgħaddi mit-taqsimiet relevanti tal-evalwazzjoni tal-kompetenza skont 
FCL.935; 

(b) Addizzjonalment, l-applikant għandu jkun lesta, fuq FFS, il-kontrolli tal-kompetenza 
għall-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru speċifiċi li 
jirrappreżentaw it-tipi li tagħhom jinżammu l-privileġġi. 

(c) Għal mill-inqas kull validazzjoni mill-ġdid alternata ta’ ċertifikat ta’ SFI, id-detentur 
irid ikun konformi mar-rekwiżit ta’ (a)(3).  

(d) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ SFI ikun skada, l-applikant għandu, fil-perjodu ta’ 12-il 
xahar ta’ qabel l-applikazzjoni: 

(1) ilesti l-kontenut tas-similatur tal-kors ta’ taħriġ ta’ SFI; 

(2) jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati f’(a)(2), (3) u (c).  

TAQSIMA 8 

Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem tal-koperazzjoni bejn aktar minn ekwipaġġ wieħed -
MCCI 

FCL.905.MCCI MCCI - Privileġġi u kundizzjonijiet 
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(a) Il-privileġġi ta’ MCCI huma li jwettaq l-istruzzjoni fit-titjir matul:  

(1) il-parti prattika tal-korsijiet MCC meta ma jkunux ikkombinati mat-taħriġ fil-
klassifikazzjoni tat-tip; u 

(2) fil-każ ta’ MCCI(A), il-fażi bażika tal-kors ta’ taħriġ integrat ta’ MPL, 
sakemm huwa għandu jew kellu ċertifikat ta’ FI(A) jew IRI(A). 

FCL.910.MCCI MCCI – Privileġġi Ristretti 

Il-privileġġi tad-detentur ta’ ċertifikat MCCI għandhom ikunu ristretti għal FNPT II/III MCC, 
FTD 2/3 jew FFS li fih kien ittieħed il-kors ta’ taħriġ ta’ MCCI. 

Il-privileġi jistgħu jkunu estiżi għal FSTDs oħra li jirrappreżentaw tipi oħra ta’ inġenji tal-
ajru meta d-detentur ikun lesta t-taħriġ prattiku tal-kors tal-MCCI fuq dak it-tip ta’ FNPT 
II/III MCC, FTD 2/3 jew FFS. 

FCL.915.MCCI MCCI - Prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ MCCI għandu:  

(a) ikollu jew kellu CPL, MPL jew ATPL fil-kategorija tal-inġenju tal-ajru adattata; 

(b) ikollu mill-inqas:  

(1) fil-każ ta’ ajruplani, airships u inġenji tal-ajru bil-powered-lift, 1 500 siegħa ta’ 
esperjenza ta’ titjir bħala bdot fuq operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed; 

(2) fil-każ ta’ ħelikopters, 1 000 siegħa ta’ esperjenza ta’ titjir bħala bdot 
f’operazzjonijiet ta’ aktar minn ekwipaġġ wieħed, li minnhom mill-inqas 350 
siegħa fuq ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed. 

FCL.930.MCCI MCCI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ għall-MCCI għandu jkun fih, mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ struzzjoni dwar it-tagħlim; 

(2) taħriġ tekniku rrelatat mat-tip ta’ FSTD meta l-applikant jixtieq jagħti 
struzzjoni; 

(3) 3 sigħat ta’ struzzjoni prattika, li jistgħu jkunu struzzjoni fit-titjir jew 
struzzjoni MCC dwar FNPT II/III MCC, FTD 2/3 jew FFS relevanti, taħt is-
superviżjoni ta’ TRI, SFI jew MCCI maħtur mill-ATO għal dak il-għan. Dawk 
is-sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir taħt superviżjoni għandhom jinkludu l-
evalwazzjoni tal-kompetenza tal-applikant kif deskritt f’FCL.920. 

(b) L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ FI, TRI, CRI, IRI jew SFI 
għandhom ikunu kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1). 

FCL.940.MCCI MCCI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  

(a) Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ MCCI l-applikant għandu jkun lesta r-
rekwiżiti ta’ FCL.930.MCCI (a)(3) dwar it-tip relevanti ta’ FNPT II/III, FTD 2/3 jew 
FFS, fi żmien l-aħħar 12-il xahar tal-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat ta’ MCCI. 

(b) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ MCCI ikun skada, l-applikant għandu jlesti r-rekwiżiti 
ta’ FCL.930.MCCI (a)(2) u (3) dwar it-tip relevanti ta’ FNPT II/III MCC, FTD 2/3 
jew FFS. 

TAQSIMA 9 
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Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem ta’ titjir sintetiku - STI 

FCL.905.STI STI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Il-privileġġi ta’ STI huma li jwettaq struzzjoni fit-titjir sintetiku fil-kategorija 
adattata tal-inġenju tal-ajru għal: 

(1) il-ħruġ ta’ liċenzja; 

(2) il-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew t-tiġdid ta’ IR u l-klassifikazzjoni tal-
klassi jew tat-tip għal inġenji tal-ajru bi bdot wieħed, minbarra għal ajruplani 
kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed. 

(b) Privileġġi addizzjonali għall-STI(A). Il-privileġġi ta’ STI(A) għandhom jinkludu l-
istruzzjoni ta’ titjir sintetiku matul it-taħriġ tal-ħiliet ewlenin tat-titjir tal-kors ta’ 
taħriġ integrat tal-MPL.  

FCL.910.STI STI – Privileġġi Ristretti 

Il-privileġġi ta’ STI għandhom ikunu ristretti għall-FNPT II/III, FTD 2/3 jew FFS li fih kien 
ittieħed il-kors ta’ taħriġ ta’ STI.  

Il-privileġġi jistgħu jkunu estiżi għal FSTDs oħra li jirrapreżentaw tipi oħra ta’ inġenji tal-
ajru meta d-detentur ikun: 

(a) lesta l-kontenut FFS tal-kors TRI dwar it-tip applikabbli; 

(b) għadda mill-kontroll tal-kompetenza għall-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenju tal-ajru 
speċifika f’FFS tat-tip applikabbli, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-
applikazzjoni;  

(c) wettaq, fuq kors tal-klassifikazzjoni tat-tip, mill-inqas sessjoni FSTD waħda rrelatata 
mad-dmirijiet ta’ STI b’tul ta’ ħin minimu ta’ 3 sigħat fuq it-tip applikabbli ta’ 
inġenju tal-ajru, taħt is-superviżjoni ta’ eżaminatur ta’ għalliema tat-titjir (FIE). 

FCL.915.STI STI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ STI għandu:  

(a) ikollu, jew kellu fl-aħħar 3 snin qabel l-applikazzjoni, liċenzja ta’ bdot u privileġġi 
tal-istruzzjoni adattati għall-korsijiet li dwarhom hemm il-ħsieb li ssir l-istruzzjoni; 

(b) ikun lesta l-kontroll tal-kompetenza relevanti għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-
tip, fi żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni.  

Applikant għal STI(A) li jixtieq jagħti struzzjoni dwar il-BITDs biss, għandu jlesti 
biss l-eżerċizzji adattati għal test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ PPL(A); 

(c) addizzjonalment, għal STI(H), ikun lesta mill-inqas siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala 
osservatur fuq dekk tat-titjir tat-tip applikabbli ta’ ħelikopter, fi żmien it-12-il xahar 
li jiġu qabel l-applikazzjoni. 

FCL.930.STI STI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ għall-STI għandu jinkludi mill-inqas 3 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir 
irrelatati mad-dmirijiet ta’ STI f’FFS, FTD 2/3 jew FNPT II/III, taħt is-superviżjoni 
ta’ FIE. Dawk is-sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir taħt superviżjoni għandhom jinkludu l-
evalwazzjoni tal-kompetenza tal-applikant kif deskritt f’FCL.920. 

Applikanti għal STI(A) li jixtiequ jagħtu struzzjoni dwar BITD biss, għandhom 
ilestu l-istruzzjoni fit-titjir dwar BITD. 
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(b) Għal applikanti ta’ STI(H), il-kors għandu jinkludi wkoll il-kontenut FFS tal-kors 
TRI applikabbli. 

FCL.940.STI Il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ ċertifikat STI 

(a) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat STI l-applikant 
għandu jkun, fi żmien l-aħħar 12-il xahar tal-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat STI: 

(1) wettaq mill-inqas 3 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir f’FFS jew FNPT II/III jew 
BITD, bħala parti minn kors komplet ta’ CPL, IR, PPL jew tal-klassifikazzjoni 
tal-klassi jew tat-tip; u 

(2) għadda fl-FFS, FTD 2/3 jew FNPT II/III li dwarhom titwettaq bħala rutina l-
istruzzjoni fit-titjir, it-taqsimiet applikabbli tal-kontroll tal-kompetenza skont l-
Appendiċi 9 għal din il-Parti għall-klassi jew it-tip ta’ inġenju tal-ajru adattat.  

Għal STI(A) li jagħti struzzjoni dwar il-BITDs biss, il-kontroll tal-kompetenza 
għandu jinkludi l-eżerċizzji adattati għal test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ PPL(A). 

(b) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ta’ STI ikun skada, l-applikant għandu: 

(1) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament bħala STI għand ATO;  

(2) jgħaddi fl-FFS, FTD 2/3 jew FNPT II/III li dwarhom titwettaq bħala rutina l-
istruzzjoni fit-titjir, it-taqsimiet applikabbli tal-kontroll tal-kompetenza skont l-
Appendiċi 9 għal din il-Parti għall-klassi jew it-tip ta’ inġenju tal-ajru adattat.  

Għal STI(A) li jagħti struzzjoni dwar il-BITDs biss, il-kontroll tal-kompetenza 
għandu jinkludi biss l-eżerċizzji adattati għal test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ 
PPL(A). 

(3) iwettaq f’kors komplet ta' CPL, IR, PPL jew klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-
tip, mill-inqas 3 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir taħt is-superviżjoni ta’ FI, 
CRI(A), IRI jew TRI(H) maħtur mill-ATO għal dan il-għan. Mill-inqas siegħa 
ta’ struzzjoni fit-titjir għandha tkun issorveljata minn FIE(A). 

TAQSIMA 10 

Għalliem tal-klassifikazzjoni tal-muntanji - MI  

FCL.905.MI MI - privileġġi u kundizzjonijiet 

Il-privileġġi ta’ MI huma li jwettaq struzzjoni fit-titjir għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tal-
muntanji. 

FCL.915.MI MI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ MI irid:  

(a) ikollu ċertifikat ta’ LAFI, FI, CRI, jew TRI, bil-privileġġi għal ajruplani ta' bdot 
wieħed; 

(b) ikollu klassifikazzjoni tal-muntanji. 

FCL.930.MI MI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ għall-MI għandu jinkludi l-evalwazzjoni tal-kompetenza tal-
applikant kif deskritt f’FCL.920. 
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(b) Qabel jattendu l-kors, l-applikanti għandhom ikunu għaddew test tat-titjir ta’ l id-
dħul ma’ MI li għandu ċertifikat FI biex tkun evalwata l-esperjenza u l-abilità 
tagħhom li jwettqu l-kors ta’ taħriġ. 

FCL.940.MI Il-validità taċ-ċertifikat MI 

Iċ-ċertifikat MI huwa validu sakemm iċ-ċertifikat LAFI, FI, TRI jew CRI huwa validu. 

TAQSIMA 11 

Rekwiżiti speċifiċi għal għalliem tat-testijiet tat-titjir - FTI 

FCL.905.FTI FTI - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) Il-privileġġi ta’ għalliem tat-testijiet tat-titjir (FTI) huma li jagħti struzzjoni, fi ħdan 
il-kategorija ta’ inġenji tal-ajru adattata, għal:  

(1) il-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjir tal-kategorija 1 jew 2, 
sakemm huwa għandu l-kategorija relevanti tal-klassifikazzjoni tat-testijiet tat-
titjir;  

(2) il-ħruġ ta’ ċertifikat FTI, fi ħdan l-kategorija relevanti tal-klassifikazzjoni tat-
testijiet tat-titjir, sakemm l-għalliem għandu mill-inqas sentejn esperjenza fl-
istruzzjoni għall-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjir. 

(b) Il-privileġġi ta’ FTI li għandu klassifikazzjoni tat-testijiet tat-titjir tal-kategorija 1 
jinkludu l-provvediment ta’ struzzjoni fit-titjir ukoll fir-rigward tal-
klassifikazzjonijiet tat-testijiet tat-titjir tal-kategorija 2. 

FCL.915.FTI FTI - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ FTI irid:  

(a) ikollu klassifikazzjoni tat-testijiet tat-titjir maħruġ skont FCL.820; 

(b) ikun lesta mill-inqas 200 siegħa ta’ testijiet tat-titjir tal-kategorija 1 jew 2. 

FCL.930.FTI FTI - Kors ta’ taħriġ  

(a) Il-kors ta’ taħriġ għall-FTI għandu jkun fih, mill-inqas: 

(1) 25 siegħa ta’ tagħlim; 

(2) 10 sigħat ta’ taħriġ tekniku, inklużi r-reviżjoni tat-tagħrif tekniku, it-tħejjija ta’ 
pjanijiet tal-lezzjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ struzzjoni fil-
klassi/f’simulatur; 

(3) 5 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir prattiku taħt is-superviżjoni ta’ FTI kkwalifikat 
skont FCL.905.FTI (b). Dawn is-sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir għandhom 
jinkludu l-evalwazzjoni tal-kompetenza tal-applikant kif deskritt f’FCL.920.  

(b) Kreditu. 

(1) L-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ għalliem għandhom ikunu 
kkreditati b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżit ta’ (a)(1). 

(2) Barra minn hekk, l-applikanti li għandhom jew kellhom ċertifikat ta’ FI jew 
TRI fil-kategorija ta’ inġenji tal-ajru relevanti għandhom ikunu kkreditati 
b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ (a)(2). 

FCL.940.FTI FTI - Validazzjoni mill-ġdid u tiġdid  
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(a) Validazzjoni mill-ġdid. Għal validazzjoni mill-ġdid ta’ ċertifikat ta’ FTI, l-applikant 
għandu, matul il-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat ta’ FTI, jissodisfa wieħed mir-
rekwiżiti li ġejjin: 

(1) ilesti mill-inqas: 

(i) 50 siegħa ta’ testijiet fit-titjir, li minnhom mill-inqas 15-il siegħa 
għandhom ikunu fl-aħħar 12-il xahar li jiġu qabel id-data tal-iskadenza 
taċ-ċertifikat tal-FTI; u 

(ii) 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir għal testijiet fit-titjir fl-aħħar 12-il xahar 
li jiġu qabel id-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat ta’ FTI; 

jew 

(2) jirċievi taħriġ ta’ aġġornament bħala FTI għand ATO. Il-kors ta’ aġġornament 
għandu jkun ibbażat fuq l-element ta’ struzzjoni fit-titjir prattiku tal-kors ta’ 
taħriġ ta’ FTI, skont FCL.930.FTI (a)(3), u jinkludi mil-inqas titjira ta’ 
struzzjoni taħt is-superviżjoni ta’ FTI kkwalifikat skont FCL.905.FTI (b). 

(b) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat FTI ikun skada, l-applikant għandu jirċievi taħriġ ta’ 
aġġornament bħala FTI għand ATO. It-taħriġ ta’ aġġornament għandu jkun 
konformi mar-rekwiżiti ta’ FCL.930.FTI (a)(3). 
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SUBPARTI K 

EŻAMINATURI 

TAQSIMA 1 

Rekwiżiti komuni 

FCL.1000 Ċertifikat ta’ eżaminatur 

(a) Ġenerali. Id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ eżaminatur iridu: 

(1) ikollhom liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat ekwivalenti għal dawk li 
għalihom huma awtorizzati jwettqu testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-kompetenza 
jew evalwazzjonijiet tal-kompetenza u l-privileġġ li jagħtu struzzjoni 
għalihom; 

(2) ikunu kkwalifikati li jaġixxu bħala PIC fuq l-inġenji tal-ajru matul test tal-
ħiliet, kontroll tal-kompetenza jew evalwazzjonijiet tal-kompetenza meta 
jitwettqu fuq l-inġenju tal-ajru.  

(b) Kundizzjonijiet speċjali 

(1) Fil-każ tal-introduzzjoni ta’ inġenji tal-ajru ġodda fl-Istati Membri jew fil-
flotta ta’ operatur, meta l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’din is-Subparti 
mhijiex possibbli, l-awtorità kompetenti tista’ toħroġ ċertifikat speċifiku li 
jagħti privileġġi għat-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza. 
Tali ċertifikat għandu jkun limitat għat-testijiet tal-ħiliet u l-kontrolli tal-
kompetenza meħtieġa għall-introduzzjoni tat-tip ġdid ta’ inġenju tal-ajru u l-
validità tiegħu m’għandhiex, fi kwalunkwe każ, taqbeż sena. 

Id-detenturi ta’ ċertifikat maħruġ f’konformità ma’ (b)(1) li jixtiequ japplikaw 
għall-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom jikkonformaw mal-
prerekwiżiti u r-rekwiżiti tal-validazzjoni mill-ġdid għal dik il-kategorija ta’ 
eżaminatur. 

FCL.1005 Limitazzjoni tal-privileġġi fil-każ ta’ interessi partikulari 

L-eżaminaturi m’għandhomx iwettqu: 

(a) testijiet tal-ħiliet jew evalwazzjonijiet tal-kompetenza ta’ applikanti għall-ħruġ ta’ 
liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat: 

(1) li lilhom ipprovdew aktar minn 25 % tal-istruzzjoni fit-titjir rrekwiżita għal-
liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat li fihom qed jittieħed it-test tal-ħiliet 
jew l-evalwazzjoni tal-kompetenza; 

(2) meta huma kienu responsabbli għar-rakkomandazzjoni għat-test tal-ħiliet, 
skont FCL.030 (b); 

(b) testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-kompetenza jew evalwazzjonijiet tal-kompetenza kull 
meta jħossu li l-oġġettività tagħhom tista’ tkun affettwata. 

FCL.1010 Prerekwiżiti għall-eżaminaturi 

Applikanti għal ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom juru: 

(a) tagħrif relevanti, sfond u esperjenza adattata rrelatati mal-privileġġi ta’ eżaminatur; 
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(b) li ma ġewx suġġetti għal xi sanzjonijiet, inkluża s-sospensjoni, il-limitazzjoni jew ir-
revoka ta’ xi liċenzja, klassifikazzjoni jew ċertifikat tagħhom maħruġ skont din il-
Parti, għal nuqqas ta’ konformità mar-Regolament Bażiku u r-Regoli Implimentattivi 
tiegħu matul l-aħħar 3 snin. 

FCL.1015 Standardizzazzjoni tal-eżaminaturi 

(a) L-applikanti għal ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom jagħmlu kors ta’ 
standardizzazzjoni pprovdut mill-awtorità kompetenti jew minn ATO u approvat 
mill-awtorità kompetenti. 

(b) Il-kors ta’ standardizzazzjoni għandu jikkonsisti minn struzzjoni tijoretika u prattika 
u għandu jinkludi, mill-inqas: 

(1) it-twettiq ta’ 2 testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-kompetenza jew evalwazzjonijiet 
tal-kompetenzi għal-liċenzji, il-klassifikazzjonijiet jew iċ-ċertifikati li 
għalihom l-applikant jixtieq il-privileġġ li jwettaq testijiet u kontrolli; 

(2) struzzjoni fuq ir-rekwiżiti applikabbli f’din il-parti u r-rekwiżiti tal-
operazzjonijiet tal-ajru applikabbli, it-twettiq ta’ testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-
kompetenza u evalwazzjonijiet tal-kompetenza, u d-dokumentazzjoni u l-
irrapurtar tagħhom; 

(3) informazzjoni dwar il-proċeduri amministrattivi nazzjonali, ir-rekwiżiti għall-
protezzjoni tad-dejta personali, ir-responsabilità, l-assigurazzjoni għall-
aċċidenti u t-tariffi. 

(c) Id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ eżaminatur m’għandhomx iwettqu testijiet tal-ħiliet, 
kontrolli tal-kompetenza jew evalwazzjonijiet tal-kompetenza ta’ applikant li 
għalihom l-awtorità kompetenti mhijiex l-istess waħda li ħarġet iċ-ċertifikat ta’ 
eżaminatur, sakemm:  

(1) huma ma informawx lill-awtorità kompetenti tal-applikant rigward l-intenzjoni 
tagħhom li jwettqu t-test tal-ħiliet, il-kontroll tal-kompetenza jew l-
evalwazzjoni tal-kompetenza u tal-firxa tal-privileġġi tagħhom bħala 
eżaminaturi; 

(2) huma ma rċevewx informazzjoni mingħand l-awtorità kompetenti tal-applikant 
rigward l-elementi msemmija f’(b)(3). 

FCL.1020 Evalwazzjoni tal-kompetenza tal-eżaminaturi 

Applikanti għal ċertifikat ta’ eżaminatur għandhom juru l-kompetenza tagħhom lil spettur 
mill-awtorità kompetenti jew eżaminatur anzjan awtorizzat b’mod speċifiku biex jagħmel dan 
mill-awtorità kompetenti responsabbli għaċ-ċertifikat ta’ eżaminatur permezz tat-twettiq ta’ 
test tal-ħiliet, kontroll tal-kompetenza jew evalwazzjoni tal-kompetenza fl-irwol ta’ 
eżaminatur li għailha qed ikunu mfittxija l-privileġġi, inkluża informazzjoni, it-twettiq ta’ test 
tal-ħiliet, kontroll tal-kompetenza jew evalwazzjoni tal-kompetenza, u evalwazzjoni tal-
persuna li lilha jsirilha t-test, il-kontroll jew l-evalwazzjoni, informazzjoni finali u 
dokumentazzjoni ta’ reġistrazzjoni.  

FCL.1025 Il-validità, il-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ ċertifikati ta’ 
eżaminaturi 

(a) Il-validità. Ċertifikat ta’ eżaminatur għandu jkun validu għal 3 snin. 
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(b) Validazzjoni mill-ġdid. Ċertifikat ta’ eżaminatur għandu jkun ivvalidat mill-ġdid 
meta d-detentur ikun, matul il-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat: 

(1) wettaq mill-inqas 2 testijiet tal-ħiliet, kontrolli tal-kompetenza jew 
evalwazzjonijiet tal-kompetenza kull sena; 

(2) attenda seminar ta’ aġġornament tal-eżaminaturi pprovdut mill-awtorità 
kompetenti jew min ATO u approvat mill-awtorità kompetenti, matul l-aħħar 
sena tal-perjodu tal-validità.  

(3) Wieħed mit-testijiet tal-ħiliet jew kontrolli tal-kompetenza li tlesta matul l-
aħħar sena tal-perjodu tal-validità skont (1) irid ikun ġie evalwat minn spettur 
mill-awtorità kompetenti jew minn eżaminatur anzjan awtorizzat b’mod 
speċifiku biex jagħmel dan mill-awtorità kompetenti responsabbli għaċ-
ċertifikat tal-eżaminatur.  

(4) Meta l-applikant għall-validazzjoni mill-ġdid ikollu privileġġi għal aktar minn 
kategorija waħda ta’ eżaminatur, validazzjoni mill-ġdid ikkombinata tal-
privileġġi kollha ta’ eżaminatur tista’ tinkiseb meta l-applikant jikkonforma 
mar-rekwiżiti f’(b)(1) u (2) u FCL.1020 għal waħda mill-kategoriji ta’ 
ċertifikat ta’ eżaminatur li jkollu, bi ftehim mal-awtorità kompetenti. 

(c) Tiġdid. Jekk iċ-ċertifikat ikun skada, l-applikanti għandhom jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta’ (b)(2) u FCL.1020 qabel ikunu jistgħu jerġgħu jibdew jeżerċitaw il-
privileġġi. 

(d) Ċertifikat ta’ eżaminatur għandu jkun ivvalidat mill-ġdid jew imġedded jekk l-
applikant juri konformità kontinwa mar-rekwiżiti f’FCL.1010 u FCL.1030. 

FCL.1030 Twettiq tat-testijiet tal-ħiliet, il-kontrolli tal-kompetenza jew l-
evalwazzjonijiet tal-kompetenza 

(a) Meta jitwettqu t-testijiet tal-ħiliet, il-kontrolli tal-kompetenza u l-evalwazzjonijiet 
tal-kompetenza, l-eżaminaturi iridu: 

(1) jiżguraw li l-komunikazzjoni mal-applikant tista’ tkun stabbilita mingħajr 
ostakli lingwistiċi; 

(2) jivverifikaw li l-applikant jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ kwalifika, taħriġ u 
esperjenza f’din il-Parti għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-
liċenzja, il-klassifikazzjoni jew iċ-ċertifikat li għalihom se jittieħed it-test tal-
ħiliet, il-kontroll tal-kompetenza jew l-evalwazzjoni tal-kompetenza; 

(3) jaċċertaw li l-applikant jagħraf il-konsegwenzi ta’ għoti ta’ informazzjoni 
mhux kompluta, mhux preċiża jew falza rrelatata mat-taħriġ jew l-esperjenza 
fit-titjir tagħhom. 

(b) Wara t-tlestija tat-test tal-ħiliet jew il-kontroll tal-kompetenza, l-eżaminatur irid: 

(1) jinforma lill-applikant bir-riżultat tat-test. Fil-każ li jgħaddi b’mod parzjali jew 
jeħel, l-eżaminatur għandu jinforma lill-applikant li huwa ma jistax jeżerċita l-
privileġġi tal-klassifikazzjoni sakemm jgħaddi b'mod sħiħ. L-eżaminatur 
għandu jiddeskrivi kwalunkwe rekwiżit ta’ taħriġ addizzjonali u jispjega d-
dritt tal-appell tal-applikant. 

(2) fil-każ li jgħaddi minn kontroll tal-kompetenza jew evalwazzjoni tal-
kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid jew tiġdid, japprova l-liċenzja jew iċ-
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ċertifikat tal-applikant bid-data ta’ skadenza ġdida tal-klassifikazzjoni jew 
ċertifikat, jekk ikun awtorizzat b’mod speċifiku għal dak il-għan mill-awtorità 
kompetenti responsabbli għal-liċenzja tal-applikant; 

(3) jipprovdi lill-applikant b’rapport iffirmat dwar it-test tal-ħiliet jew tal-kontroll 
tal-kompetenza u jissottometti kopji tar-rapport mingħajr dewmien lill-awtorità 
kompetenti responsabbli għal-liċenzja tal-applikant, u lill-awtorità kompetenti 
li ħarġet iċ-ċertifikat ta’ eżaminatur. Ir-rapport għandu jinkludi:  

(i) dikjarazzjoni li l-eżaminatur irċieva informazzjoni mingħand l-applikant 
rigward l-esperjenza u l-istruzzjoni tiegħu, u sab l-esperjenza u l-
istruzzjoni konformi mar-rekwiżiti applikabbli f’din il-Parti; 

(ii) konferma li l-manuvri u l-eżerċizzji rrekwiżiti tlestew kollha, kif ukoll 
informazzjoni rigward l-eżami tat-tagħrif tijoretiku verbali, meta 
applikabbli. Jekk weħel minn suġġett, l-eżaminatur għandu jirreġistra r-
raġunijiet għal din l-evalwazzjoni; 

(iii) ir-riżultat tat-test, kontroll jew evalwazzjoni tal-kompetenza.  

(c) L-eżaminaturi għandhom iżommu rekords għal 5 snin bid-dettalji tat-testijiet tal-
ħiliet, il-kontrolli tal-kompetenza u l-evalwazzjonijiet tal-kompetenza kollha 
mwettqa u r-riżultati tagħhom.  

(d) Fuq talba mill-awtorità kompetenti responsabbli għaċ-ċertifikat ta’ eżaminatur, jew 
l-awtorità kompetenti responsabbli għal-liċenzja tal-applikant, l-eżaminaturi 
għandhom jissottomettu r-rekords u r-rapporti kollha, u kwalunkwe informazzjoni 
oħra, kif irrekwiżit għall-attivitajiet ta’ sorveljanza. 

TAQSIMA 2 

Rekwiżiti speċifiċi għal eżaminaturi tat-titjir - FE 

FCL.1005.FE FE - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) FE(A). Il-privileġġi ta’ FE għall-ajruplani huma li jwettaq: 

(1) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ tal-PPL(A) u testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-
kompetenza għal klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip għal bdot wieħed, ħlief 
għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, sakemm l-
eżaminatur ikun lesta mill-inqas 1 000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq 
ajruplani jew TMGs, inklużi mill-inqas 250 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir;  

(2) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ tas-CPL(A) u testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-
kompetenza għal klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip għal bdot wieħed 
assoċjati, ħlief għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, 
sakemm l-eżaminatur ikun lesta mill-inqas 2 000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala 
bdot fuq ajruplani jew TMGs, inklużi mill-inqas 250 siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir;  

(3) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għall-ħruġ tal-LAPL(A), sakemm 
l-eżaminatur ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq 
ajruplani jew TMGs, inklużi mill-inqas 100 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir; 

(4) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tal-muntanji, sakemm l-
eżaminatur ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq 
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ajruplani jew TMGs, inklużi mill-inqas 500 qtugħ mill-art u llandjar ta’ 
struzzjoni fit-titjir għall-klassifikazzjoni tal-muntanji. 

(b) FE(H). Il-privileġġi ta’ FE għall-ħelikopters huma li jwettaq: 

(1) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ tal-PPL(H) u testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-
kompetenza għal klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ ħelikopter b’magna waħda bi 
bdot wieħed imdaħħla f’PPL(H), sakemm l-eżaminatur ikun lesta 1 000 siegħa 
ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ħelikopters, inklużi mill-inqas 250 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir;  

(2) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ tas-CPL(H) u testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-
kompetenza għal klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ ħelikopter b’magna waħda bi 
bdot wieħed imdaħħla f’CPL(H), sakemm l-eżaminatur ikun lesta 2 000 siegħa 
ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ħelikopters, inklużi mill-inqas 250 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir;  

(3) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ 
ħelikopter b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed imdaħħla f’PPL(H) jew 
CPL(H), sakemm l-eżaminatur ikun lesta r-rekwiżiti f’(1) jew (2), kif ikun 
applikabbli, u jkollu CPL(H) jew ATPL(H) u, meta jkun applikabbli, IR(H);  

(4) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal-LAPL(H), sakemm l-
eżaminatur ikun lesta mill-inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq 
ħelikopters, inklużi mill-inqas 150 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir. 

(c) FE(As). Il-privileġġi ta’ FE għall-airships huma li jwettaq testijiet tal-ħiliet għall-
ħruġ tal-PPL(As) u CPL(As) u testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għal 
klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ airship assoċjati, sakemm l-eżaminatur ikun lesta mill-
inqas 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq airships, inklużi 100 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir. 

(d) FE(S). Il-privileġġi ta’ FE għal sejlplejns huma li jwettaq: 

(1) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għall-SPL u l-LAPL(S), sakemm 
l-eżaminatur ikun lesta 300 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq sejlplejns jew 
sejlplejns bil-magna, inklużi mill-inqas 150 siegħa jew 300 launch ta’ 
struzzjoni fit-titjir; 

(2) kontrolli tal-kompetenza għall-estensjoni tal-privileġġi tal-SPL għal 
operazzjonijiet kummerċjali, sakemm l-eżaminatur ikun lesta 300 siegħa ta’ 
ħin tat-titjir bħala bdot fuq sejlplejns jew sejlplejns bil-magna, inklużi 90 
siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir; 

(3) testijiet tal-ħiliet għall-estensjoni tal-privileġġi tal-SPL jew l-LAPL(S) għal 
TMG, sakemm l-eżaminatur ikun lesta 300 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot 
fuq sejlplejns jew sejlplejns bil-magna, inklużi 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir 
fuq TMG. 

(e) FE(B). Il-privileġġi ta’ FE għall-blalen tal-arja huma li jwettaq: 

(1) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ tal-BPL u l-LAPL(B) u testijiet tal-ħiliet u 
kontrolli tal-kompetenza għall-estensjoni tal-privileġġi għal klassi oħra jew 
grupp ieħor ta’ blalen tal-arja, sakemm l-eżaminatur ikun lesta 250 siegħa ta’ 
ħin tat-titjir bħala bdot fuq il-blalen tal-arja, inklużi 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-
titjir;  



MT 93   MT 

(2) kontrolli tal-kompetenza għall-estensjoni tal-privileġġi tal-BPL għall-
operazzjonijiet kummerċjali, sakemm l-eżaminatur ikun lesta 300 siegħa ta’ 
ħin tat-titjir bħala bdot fuq il-blalen tal-arja, li minnhom 50 siegħa fl-istess 
grupp ta’ blalen tal-arja li għalihom hija mixtieqa l-estensjoni. It-300 siegħa ta’ 
ħin tat-titjir għandhom jinkludu 50 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir. 

FCL.1010.FE FE - Il-prerekwiżiti  

Applikant għal ċertifikat ta’ FE irid ikollu:  

(a) ċertifikat ta’ LAPL jew LAFI fil-kategorija ta’ inġenju tal-ajru adattata, fil-każ tal-
applikanti li jixtiequ jwettqu eżamijiet għal-LAPL biss;  

(b) fil-każijiet l-oħra kollha, ikollu ċertifikat ta’ FI fil-kategorija ta’ inġenju tal-ajru 
adattata. 

TAQSIMA 3 

Rekwiżiti speċifiċi għal eżaminaturi tal-klassifikazzjoni tat-tip - TRE 

FCL.1005.TRE TRE - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) TRE(A) u TRE(PL). Il-privileġġi ta’ TRE għal ajruplani jew inġenji tal-ajru bil-
powered-lift huma li jwettaq: 

(1) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ inizjali ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani 
jew inġenji tal-ajru bil-powered-lift, kif ikun applikabbli;  

(2) kontrolli tal-kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid jew tiġdid tat-tip u IRs; 

(3) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ ATPL(A); 

(4) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ MPL, sakemm l-eżaminatur ikun konformi 
mar-rekwiżiti f’FCL.925; 

(5) evalwazzjonijiet tal-kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-
tiġdid ta’ ċertifikat TRI jew SFI fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru applikabbli, 
sakemm l-eżaminatur ikun lesta mill-inqas 3 snin bħala TRE. 

(b) TRE(H). Il-privileġġi ta’ TRE(H) huma li jwettaq: 

(1) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-
ġdid jew it-tiġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-ħelikopters; 

(2) kontrolli tal-kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-IRs, jew 
għall-estensjoni tal-IR(H) minn ħelikopters b’magna waħda għal ħelikopters 
b’aktar minn magna waħda, sakemm it-TRE(H) ikollu IR(H) valida; 

(3) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ ATPL(H); 

(4) evalwazzjonijiet tal-kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-
tiġdid ta’ ċertifikat TRI(H) jew SFI(H), sakemm l-eżaminatur ikun lesta mill-
inqas 3 snin bħala TRE. 

FCL.1010.TRE TRE - Il-prerekwiżiti  

(a) TRE(A) u TRE(PL). Applikanti għal ċertifikat TRE għal ajruplani u inġenji tal-ajru 
tal-powered-lift iridu: 

(1) fil-każ ta’ ajruplani jew inġenji tal-ajru bil-powered-lift b’aktar minn bdot 
wieħed, ikunu lestew 1 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot ta’ ajruplani jew 
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inġenji tal-ajru bil-powered-lift b’aktar minn bdot wieħed, kif ikun applikabbli, 
li minnhom mill-inqas 500 siegħa għandhom ikunu bħala PIC; 

(2) fil-każ ta’ ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, ikunu 
lestew 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot ta’ ajruplani bi bdot wieħed, li 
minnhom mill-inqas 200 siegħa għandhom ikunu bħala PIC; 

(3) ikollhom CPL jew ATPL u ċertifikat ta’ TRI għat-tip applikabbli; 

(4) għall-ħruġ inizjali ta’ ċertifikat TRE, ikunu lestew mill-inqas 50 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir bħala TRI, FI jew SFI fit-tip applikabbli jew f’FSTD li 
jirrappreżenta dak it-tip. 

(b) TRE(H). Applikanti għal ċertifikat ta’ TRE(H) għall-ħelikopters iridu: 

(1) ikollhom ċertifikat ta’ TRI(H) jew, fil-każ ta’ ħelikopters b’magna waħda bi 
bdot wieħed, ċertifikat FI(H) validu, għat-tip applikabbli;  

(2) għall-ħruġ inizjali ta’ ċertifikat TRE, ikunu lestew mill-inqas 50 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir bħala TRI, FI jew SFI fit-tip applikabbli jew f’FSTD li 
jirrappreżenta dak it-tip; 

(3) fil-każ ta’ ħelikopters b'aktar minn bdot wieħed, ikollhom CPL(H) jew 
ATPL(H) u jkunu lestew 1 500 siegħa ta’ titjir bħala bdot ta’ ħelikopters 
b’aktar minn bdot wieħed, li minnhom mill-inqas 500 siegħa għandhom ikunu 
bħala PIC; 

(4) fil-każ ta’ ħelikopters b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed: 

(i) ikunu lestew 1 000 siegħa ta’ titjir bħala bdot fuq ħelikopters, li 
minnhom mill-inqas 500 siegħa għandhom ikunu bħala PIC; 

(ii) ikollhom CPL(H) jew ATPL(H) u, meta jkun applikabbli, IR(H) valida;  

(5) fil-każ ta’ ħelikopters b’magna waħda bi bdot wieħed: 

(i) ikunu lestew 750 siegħa ta’ titjir bħala bdot fuq ħelikopters, li minnhom 
mill-inqas 500 siegħa għandhom ikunu bħala PIC; 

(ii) ikollhom liċenzja ta’ bdot professjonali tal-ħelikopters. 

(6) Qabel ma l-privileġġi ta’ TRE(H) ikunu estiżi minn privileġġi ta’ aktar minn 
magna waħda bi bdot wieħed għal privileġġi ta’ aktar minn magna waħda 
b’aktar minn bdot wieħed fuq l-istess tip ta’ ħelikopter, id-detentur irid ikollu 
mill-inqas 100 siegħa f’operazzjonijiet ta’ aktar minn bdot wieħed fuq dan it-
tip. 

(7) Fil-każ ta’ applikanti għall-ewwel ċertifikat TRE ta’ aktar minn magna waħda 
b’aktar minn bdot wieħed, l-1 500 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir fuq 
ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed irrekwiżiti f’(b)(3) jistgħu jitqiesu li ġew 
issodisfatti jekk ikunu lestew il-500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala PIC fuq 
ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed tal-istess tip. 

TAQSIMA 4 

Rekwiżiti speċifiċi għal Eżaminatur tal-Klassifikazzjoni tal-Klassi - CRE 

FCL.1005.CRE CRE - Privileġġi 
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Il-privileġġi ta’ CRE huma li jwettaq, għal ajruplani bi bdot wieħed, ħlief għal ajruplani 
kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed: 

(a) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip; 

(b) kontrolli tal-kompetenza għal: 

(1) il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip; 

(2) il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-IRs, sakemm is-CRE jikkonforma 
mar-rekwiżiti f’FCL.1010.IRE (a). 

FCL.1010.CRE CRE – Il-prerekwiżiti  

Applikanti għal ċertifikat ta’ CRE jridu: 

(a) ikollhom jew kellhom CPL(A), MPL(A) jew ATPL(A) bil-privileġġi ta’ bdot 
wieħed u għandhom PPL(A); 

(b) għandhom ċertifikat CRI għall-klassi jew it-tip applikabbli; 

(c) ilestu 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq l-ajruplani.  

TAQSIMA 5 

Rekwiżiti speċifiċi għal Eżaminatur tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti - IRE 

FCL.1005.IRE IRE - Privileġġi 

Il-privileġġi ta' detentur ta’ ċertifikat IRE huma li jwettaq testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ, u l-
kontrolli tal-kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ IRs. 

FCL.1010.IRE IRE - Il-prerekwiżiti  

(a) IRE(A). L-applikanti għal ċertifikat IRE għall-ajruplani jrid ikollhom IRI(A) u jkunu 
lestew:  

(1) 2 000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot tal-ajruplani; u 

(2) 450 siegħa ta’ ħin tat-titjir taħt IFR, li minnhom 250 siegħa għandhom ikunu 
bħala għalliem. 

(b) IRE(H). L-applikanti għal ċertifikat IRE għall-ħelikopters irid ikollhom IRI(H) u 
jkunu lestew:  

(1) 2 000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot tal-ħelikopters; u 

(2) 300 siegħa ta’ ħin tat-titjir bl-istrumenti fuq il-ħelikopters, li minnhom 200 
siegħa għandhom ikunu bħala għalliem. 

(c) IRE(As). L-applikanti għal ċertifikat IRE għall-airships irid ikollhom IRI(As) u 
jkunu lestew:  

(1) 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq l-airships; u 

(2) 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir bl-istrumenti fuq l-airships, li minnhom 50 siegħa 
għandhom ikunu bħala għalliem. 

TAQSIMA 6 

Rekwiżiti speċifiċi għal Eżaminatur ta’ Titjir Sintetiku - SFE 

FCL.1005.SFE SFE - Privileġġi u kundizzjonijiet 
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(a) SFE(A) u SFE(PL). Il-privileġġi ta’ SFE fuq l-ajruplani jew inġenji tal-ajru bil-
powered-lift huma li jwettaq f’FFS: 

(1) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-
ġdid jew it-tiġdid ta’ klassifikazzjonijiet tat-tip għal ajruplani jew inġenji tal-
ajru bil-powered-lift b’aktar minn bdot wieħed, kif ikun applikabbli;  

(2) kontrolli tal-kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ IRs, 
sakemm l-SFE jikkonforma mar-rekwiżiti f’FCL.1010.IRE għall-kategorija 
tal-inġenji tal-ajru applikabbli; 

(3) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ ATPL(A); 

(4) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ MPL, sakemm l-eżaminatur ikun konformi 
mar-rekwiżiti f’FCL.925; 

(5) evalwazzjonijiet tal-kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-
tiġdid ta’ ċertifikat SFI fil-kategorija tal-inġenji tal-ajru applikabbli, sakemm l-
eżaminatur ikun lesta mill-inqas 3 snin bħala SFE. 

(b) SFE(H). Il-privileġġi ta’ SFE għall-ħelikopters huma li jwettaq f’FFS: 

(1) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-
ġdid u t-tiġdid tal-klassifikazzjonijiet tat-tip; u 

(2) kontrolli tal-kompetenza għall-validazzjoni mill-ġdid u t-tiġdid ta’ IRs, 
sakemm l-SFE jikkonforma mar-rekwiżiti f’FCL.1010.IRE (b); 

(3) testijiet tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ ATPL(H); 

(4) testijiet tal-ħiliet u kontrolli tal-kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-
ġdid jew it-tiġdid ta’ ċertifikat SFI(H), sakemm l-eżaminatur ikun lesta mill-
inqas 3 snin bħala SFE. 

FCL.1010.SFE SFE - Il-prerekwiżiti  

(a) SFE(A). Applikanti għal ċertifikat ta’ SFE għall-ajruplani jridu:  

(1) ikollhom ATPL(A), klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip u ċertifikat SFI (A) 
għat-tip ta’ ajruplan applikabbli;  

(2) ikunu lestew mill-inqas 1 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ajruplani 
ta’ aktar minn bdot wieħed; 

(3) għall-ħruġ inizjali ta’ ċertifikat SFE, ikunu lestew mill-inqas 50 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir sintetiku bħala SFI(A) fuq it-tip applikabbli. 

(b) SFE(H). Applikanti għal ċertifikat ta’ SFE għall-ħelikopters iridu:  

(1) ikollhom ATPL(H), klassifikazzjoni tat-tip u ċertifikat SFI(H) għat-tip ta’ 
ħelikopter applikabbli;  

(2) ikollhom mill-inqas 1 000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq ħelikopters ta’ 
aktar minn bdot wieħed; 

(3) għall-ħruġ inizjali ta’ ċertifikat SFE, ikunu lestew mill-inqas 50 siegħa ta’ 
struzzjoni fit-titjir sintetiku bħala SFI(H) fuq it-tip applikabbli. 

TAQSIMA 7 

Rekwiżiti speċifiċi għal eżaminatur ta’ għalliema tat-titjir - FIE 
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FCL.1005.FIE FIE - Privileġġi u kundizzjonijiet 

(a) FIE(A). Il-privileġġi ta’ FIE fuq l-ajruplani huma li jwettaq evalwazzjonijiet tal-
kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ ċertifikati għal 
LAFI(A), FI(A), CRI(A), IRI(A) u TRI(A) fuq ajruplani bi bdot wieħed, sakemm 
ikollu ċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti. 

(b) FIE(H). Il-privileġġi ta’ FIE fuq il-ħelikopters huma li jwettaq evalwazzjonijiet tal-
kompetenza għall-ħruġ, il-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ ċertifikati għal 
LAFI(H), FI(H), IRI(H) u TRI(H) fuq ħelikopters bi bdot wieħed, sakemm ikollu ċ-
ċertifikat ta’ għalliem relevanti. 

(c) FIE (As), (S), (B). Il-privileġġi ta’ FIE fuq sejlplejns, sejlplejns bil-magna, blalen tal-
arja u airships huma li jwettaq evalwazzjonijiet tal-kompetenza għall-ħruġ, il-
validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid ta’ ċertifikati ta’ għalliema għall-kategorija tal-
inġenji tal-ajru applikabbli, sakemm ikollu ċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti.  

FCL.1010.FIE FIE - Il-prerekwiżiti  

(a) FIE(A). Applikanti għal ċertifikat ta’ FIE għall-ajruplani jridu:  

(1) fil-każ ta’ applikanti li jixtiequ jwettqu evalwazzjonijiet tal-kompetenza għal 
LAFI(A) biss: 

(i) ikollhom iċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti, kif ikun applikabbli; 

(ii) ikunu lestew 750 siegħa ta’ struzzjoni fit-titjir fuq l-ajruplani jew TMGs; 

(iii) ikunu lestew mill-inqas 50 siegħa ta’ ħin tat-titjir fl-istruzzjoni tal-
applikanti għal ċertifikat LAFI(A); 

(2) fil-każijiet l-oħra kollha: 

(i) ikollhom iċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti, kif ikun applikabbli; 

(ii) ikunu lestew 2 000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq l-ajruplani jew 
TMGs; u  

(iii) ikollhom mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir fl-istruzzjoni tal-
applikanti għal ċertifikat ta’ għalliem. 

(b) FIE(H). Applikanti għal ċertifikat ta’ FIE għall-ħelikopters iridu:  

(1) fil-każ ta’ applikanti li jixtiequ jwettqu evalwazzjonijiet tal-kompetenza għal 
LAFI(H) biss: 

(i) ikollhom iċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti, kif ikun applikabbli; 

(ii) ikunu lestew 750 siegħa ta’ ħin tat-titjir fuq il-ħelikopters; 

(iii) ikunu lestew mill-inqas 50 siegħa ta’ ħin tat-titjir fl-istruzzjoni tal-
applikanti għal ċertifikat LAFI(H); 

(2) fil-każijiet l-oħra kollha: 

(i) ikollhom iċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti, kif ikun applikabbli; 

(ii) ikunu lestew 2 000 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq il-ħelikopters; 

(iii) ikollhom mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin tat-titjir fl-istruzzjoni tal-
applikanti għal ċertifikat ta’ għalliem. 
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(c) FIE(As). Applikanti għal ċertifikat ta’ FIE għall-airships iridu:  

(1) ikunu lestew 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq l-airships;  

(2) ikollhom mill-inqas 20 siegħa ta’ ħin tat-titjir fl-istruzzjoni tal-applikanti għal 
ċertifikat FI(AS); 

(3) ikollhom iċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti. 

(d) FIE(S). Applikanti għal ċertifikat ta’ FIE għal sejlplejns iridu:  

(1) ikollhom iċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti; 

(2) ikunu lestew 500 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq sejlplejns jew sejlplejns 
bil-magna; 

(3) ikunu lestew: 

(i) għall-applikanti li jixtiequ li jwettqu evalwazzjonijiet tal-kompetenza fuq 
TMGs, 10 sigħat jew 30 qtugħ mill-art fl-istruzzjoni tal-applikanti għal 
ċertifikat ta’ għalliem fit-TMGs; 

(ii) fil-każijiet l-oħra kollha, 10 sigħat jew 30 launch fl-istruzzjoni tal-
applikanti għal ċertifikat ta’ għalliem. 

(e) FIE(B). Applikanti għal ċertifikat ta’ FIE għall-blalen tal-arja jridu:  

(1) ikollhom iċ-ċertifikat ta’ għalliem relevanti; 

(2) ikunu lestew 350 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot fuq il-blalen tal-arja; 

(3) ikunu lestew 10 sigħat fl-istruzzjoni tal-applikanti għal ċertifikat ta’ għalliem. 
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APPENDIĊI 1 

Kreditu għat-tagħrif tijoretiku 

A. Kreditu għat-tagħrif tijoretiku għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ bdot f’kategorija oħra ta’ 
inġenju tal-ajru — Struzzjoni ta’ briġġ u r-rekwiżiti tal-eżami 

1. LAPL, PPL, BPL u SPL 

1.1. Għall-ħruġ ta’ LAPL, id-detentur ta’ LAPL f’kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru għandu 
jkun ikkreditat b’mod sħiħ bit-tagħrif tijoretiku dwar is-suġġetti komuni stabbiliti 
f’FCL.120(a). 

1.2. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu ta’ hawn fuq, għall-ħruġ ta’ LAPL, PPL, BPL jew 
SPL, id-detentur ta’ liċenzja f’kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru għandu jirċievi struzzjoni 
fit-tagħrif tijoretiku u jgħaddi mill-eżaminijiet tat-tagħrif tijoretiku sal-livell adattat fis-
suġġetti li ġejjin: 

— Il-Prinċipji tat-Titjir, 

— Il-Proċeduri Operattivi, 

— Il-Prestazzjoni u l-Ippjanar tat-Titjira, 

— Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru, in-Navigazzjoni 

1.3. Għall-ħruġ ta’ PPL, BPL jew SPL, id-detentur ta’ LAPL fl-istess kategorija ta’ inġenju tal-
ajru għandu jkun ikkreditat b’mod sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti tal-istruzzjoni u l-eżami 
tat-tagħrif tijoretiku. 

2. CPL 

2.1. Applikant għal CPL li għandu CPL f’kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru għandu jirċievi 
struzzjoni ta’ briġġ fit-tagħrif tijoretiku f’kors approvat skont id-differenzi identifikati bejn 
is-sillabi CPL għal kategoriji ta’ inġenji tal-ajru differenti.  

2.2. L-applikant għandu jgħaddi mill-eżamijiet tat-tagħrif tijoretiku kif iddefinit f’din il-Parti 
għas-suġġetti li ġejjin fil-kategorija ta’ inġenju tal-ajru adattata: 

021 — Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: Il-qafas tal-ajruplan u s-Sistemi, l-
Elettriku, l-Impjant tal-enerġija, l-Apparat ta’ Emerġenza, 

022 — Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: L-istrumentazzjoni, 

032/034 — Il-Prestazzjoni fuq l-Ajruplani jew il-Ħelikopters, kif ikun applikabbli, 

070 — Il-Proċeduri Operattivi, u 

080 — Il-Prinċipji tat-Titjir. 

2.3. Applikant għal CPL li jkun għadda mill-eżamijiet tijoretiċi relevanti għal IR fl-istess 
kategorija ta’ inġenju tal-ajru huwa kkreditat fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tagħrif tijoretiku 
fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-Prestazzjoni Umana, 

— Il-Meteoroloġija. 

3. ATPL 

3.1. Applikant għal ATPL li għandu ATPL f’kategorija oħra ta’ inġenju tal-ajru għandu jirċievi 
struzzjoni ta’ briġġ fit-tagħrif tijoretiku għand ATO skont id-differenzi identifikati bejn is-
sillabi ATPL għal kategoriji ta’ inġenji tal-ajru differenti. 
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3.2. L-applikant għandu jgħaddi mill-eżamijiet tat-tagħrif tijoretiku kif iddefinit f’din il-Parti 
għas-suġġetti li ġejjin fil-kategorija ta’ inġenju tal-ajru adattata: 

021 — Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: Il-qafas tal-ajruplan u s-Sistemi, l-
Elettriku, l-Impjant tal-enerġija, l-Apparat ta’ Emerġenza, 

022 — Tagħrif Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: L-istrumentazzjoni, 

032 — Il-Prestazzjoni, 

070 — Il-Proċeduri Operattivi, u 

080 — Il-Prinċipji tat-Titjir. 

3.3. Applikant għal ATPL(A) li jkun għadda mill-eżamijiet tijoretiċi relevanti għal CPL(A) 
huwa kkreditat fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tagħrif tijoretiku fis-suġġett 
Komunikazzjonijiet VFR. 

3.4. Applikant għal ATPL(H), li jkun għadda mill-eżamijiet tijoretiċi relevanti għal CPL(H) 
huwa kkreditat fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tagħrif tijoretiku fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-Liġi tal-Ajru, 

— Il-Prinċipji tat-Titjir (Ħelikopters), 

— Il-Komunikazzjonijiet VFR. 

3.5. Applikant għal ATPL(A) li jkun għadda mill-eżamijiet tijoretiċi relevanti għal IR(A) huwa 
kkreditat fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tagħrif tijoretiku fis-suġġett Komunikazzjonijiet IFR. 

3.6. Applikant għal ATPL(H) b’IR(H), li jkun għadda mill-eżamijiet tijoretiċi relevanti għal 
CPL(H) huwa kkreditat fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tagħrif tijoretiku fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-Prinċipji tat-Titjir (Ħelikopters), 

— Il-Komunikazzjonijiet VFR. 

4. IR 

4.1. Applikant għal IR li jkun għadda mill-eżamijiet tijoretiċi relevanti għal CPL fl-istess 
kategorija ta’ inġenju tal-ajru huwa kkreditat fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tagħrif tijoretiku 
fis-suġġetti li ġejjin: 

— Il-Prestazzjoni Umana, 

— Il-Meteoroloġija. 

4.2. Applikant għal IR(H) li jkun għadda mill-eżamijiet tijoretiċi relevanti għal ATPL(H) VFR 
huwa rrekwiżit li jgħaddi fis-suġġetti tal-eżami li ġejjin: 

— Il-Liġi tal-Ajru, 

— L-Ippjanar tat-Titjira u l-Kontroll tat-Titjira, 

— In-Navigazzjoni bir-Radju, 

— Il-Komunikazzjonijiet IFR. 
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APPENDIĊI 2 

Skala tal-Klassifikazzjoni tal-Kompetenza fil-Lingwa – Livell ta’ espert, avvanzat u operattiv 

LIVELL PRONUNZJA STRUTTURA VOKABULARJU KAPAĊITÀ 
FIT-TAĦDIT 

FEHIM INTERAZZJONIJIET 

Espert 

(Livell 6) 

Pronunzja, 
aċċentwazzjoni, 
ritmu u 
intonazzjoni, 
għalkemm 
possibbilment 
influwenzati mill-
ewwel lingwa jew 
minn varjazzjoni 
reġjonali, kważi 
qatt ma jfixklu l-
faċilità tal-fehim.  

Kemm l-
istrutturi 
grammatikali 
bażiċi u 
kumplessi kif 
ukoll il-mudelli 
tas-sentenzi 
huma 
konsistentement 
ikkontrollati 
tajjeb. 

Il-firxa u l-
preċiżjoni tal-
vokabularju huma 
suffiċjenti għal 
komunikazzjoni 
effettiva fuq 
medda wiesgħa ta’ 
suġġetti kemm 
familjari u 
mhumiex. Il-
vokabularju huwa 
idjomatiku, varjat 
u tajjeb sabiex 
ikun irreġistrat.  

Kapaċità ta' 
konversazzjoni 
fit-tul b’mod 
naturali u 
mingħajr 
tbatija. 
Kapaċità fil-
varjazzjoni tad-
diskors sabiex 
jinkiseb effett 
stilistiku, 
pereżempju 
sabiex ikun 
enfasizzat punt. 

Isir użu 
spontanju ta' 
markaturi u 
konnetturi tad-
diskors.  

Il-fehim huwa 
konsistentement 
preċiż fi kważi l-
kuntesti kollha u 
jinkludi l-fehim 
ta’ dettalji żgħar 
lingwistiċi u 
kulturali. 

Kapaċità ta' interazzjoni 
mingħajr tbatija kważi 
fis-sitwazzjonijiet kollha. 
Reazzjoni adattata għal 
spunti verbali u għal 
sinjali mhux verbali. 

Avvanzat 

(Livell 5) 

Pronunzja, 
aċċentwazzjoni, 
ritmu u 
intonazzjoni, 
għalkemm 
influwenzati mill-
ewwel lingwa jew 
minn varjazzjoni 
reġjonali, 

L-istrutturi 
grammatikali 
bażiċi kif ukoll 
il-mudelli tas-
sentenzi huma 
konsistentement 
ikkontrollati 
tajjeb. Isiru 
tentattivi ta' 

Il-firxa u l-
preċiżjoni tal-
vokabularju huma 
suffiċjenti għal 
komunikazzjoni 
effettiva dwar 
suġġetti komuni, 
konkreti, u rrelatati 
max-xogħol. Isir 

Kapaċità ta' 
konversazzjoni 
fit-tul mingħajr 
tbatija dwar 
suġġetti 
familjari, iżda 
nuqqas ta' 
kapaċita' fil-
varjazzjoni tad-

Il-fehim huwa 
preċiż fuq 
suġġetti komuni, 
konkreti u 
rrelatati max-
xogħol u 
ġeneralment 
preċiż meta l-
kelliem jiffaċċja 

It-tweġibiet huma 
immedjati, adattati u 
informattivi. Kapaċità 
effettiva ta' ġestjoni tar-
relazzjoni bejn il-kelliem 
u s-semmiegħ. 
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LIVELL PRONUNZJA STRUTTURA VOKABULARJU KAPAĊITÀ 
FIT-TAĦDIT 

FEHIM INTERAZZJONIJIET 

rarament ifixklu 
l-faċilità tal-
fehim.  

formazzjoni ta' 
strutturi 
kumplessi, iżda 
bi żbalji li 
kultant ifixklu 
s-sens intiż. 

użu konsistenti u 
tajjeb ta’ parafrażi. 
Il-vokabularju 
kultant huwa 
idjomatiku.  

diskors għall-
effett stilistiku. 
Kapaċità ta' użu 
adattat ta' 
markaturi jew 
konnetturi tad-
diskors.  

problema 
lingwistika jew 
sitwazzjoni 
kkomplikata jew 
tibdil mhux 
mistenni tas- 
sitwazzjoni.  

Kapaċità ta' 
fehim ta' firxa 
ta’ varjetajiet 
diskorsivi 
(djalett u/jew 
aċċent) jew 
reġistri.  

Operattiv 

(Livell 4) 

Pronunzja, 
aċċentwazzjoni, 
ritmu u 
intonazzjoni 
huma 
influwenzati mill-
ewwel lingwa jew 
minn varjazzjoni 
reġjonali, iżda 
jfixklu l-faċilità 
tal-fehim xi 
kultant biss.  

L-istrutturi 
grammatikali 
bażiċi u l-
mudelli ta' 
sentenzi huma 
użati b'mod 
kreattiv u 
ġeneralment 
huma 
kkontrollati 
tajjeb. Jistgħu 
isiru żbalji, 
b’mod 
partikulari 
f’ċirkostanzi 
mhux tas-soltu 
jew mhux 

Il-firxa u l-
preċiżjoni tal-
vokabularju huma 
suffiċjenti għal 
komunikazzjoni 
effettiva dwar 
suġġetti komuni, 
konkreti, u rrelatati 
max-xogħol.  

Kapaċità ta' użu 
spiss ta' parafrażi 
b’suċċess fin-
nuqqas ta’ 
vokabularju 
f’ċirkostanzi mhux 
tas-soltu jew mhux 

Kapaċità ta' 
espressjoni 
b’ritmu adattat. 

Xi kultant jista’ 
jkun hemm 
nuqqas ta’ 
fluwidita' fit-
taħdit mal-bidla 
minn diskors 
diġà użat jew 
formulari għal 
interazzjoni 
spontanja, iżda 
dan ma jfixkilx 
il-
komunikazzjoni 
effettiva. 

Il-fehim huwa 
ġeneralment 
preċiż fuq 
suġġettti 
komuni, 
konkreti u 
rrelatati max-
xogħol meta l-
aċċent jew 
varjazzjoni użata 
jkunu 
suffiċjentement 
intelliġibbli għal 
komunità 
internazzjonali 
ta' utenti.  

Meta l-kelliem 

It-tweġibiet normalment 
huma immedjati, adattati 
u informattivi.  

Il-kelliem jaf jibda u 
jkompli konversazzjoni 
anki fit-trattament ta' 
sitwazzjonijiet mhux 
mistennija. Kapaċità ta' 
ġestjoni adegwata ta' 
nuqqasijiet apparenti ta’ 
ftehim permezz ta’ 
verifika, konferma jew 
kjarifika. 
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LIVELL PRONUNZJA STRUTTURA VOKABULARJU KAPAĊITÀ 
FIT-TAĦDIT 

FEHIM INTERAZZJONIJIET 

mistennija, iżda 
rarament ifixklu 
s-sens intiż.  

mistennija. Kapaċità ta' użu 
limitat ta' 
markaturi u 
konnetturi tad-
diskors. L-
espressjonijiet 
konnettivi fl-
intervalli tad-
diskors ma 
jtellfux l-
attenzjoni.  

jiffaċċja 
problema 
lingwistika jew 
sitwazzjoni 
kkomplikata jew 
xi żvilupp mhux 
mistenni tas- 
sitwazzjoni, il-
fehim jista' jkun 
inqas rapidu jew 
ikun jteħtieġ 
strateġiji ta' 
kjarifika. 

Innota: It-test inizjali tal-Appendiċi 2 ġie ttrasferit għal AMC, ara wkoll in-Nota Spjegattiva. 
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APPENDIĊI 3 

Korsijiet ta’ taħriġ għall-ħruġ ta’ CPL u ATPL 

1. Dan l-appendiċi jiddeskrivi r-rekwiżiti għat-tipi differenti ta’ korsijiet ta’ taħriġ 
għall-ħruġ ta’ CPL u ATPL, b’IR u mingħajrha. 

2. Applikant li jixtieq jittrasferixxi għal ATO oħra matul kors ta’ taħriġ għandu japplika 
għand l-awtorità kompetenti għal evalwazzjoni formali tas-sigħat ta’ taħriġ 
addizzjonali rrekwiżiti.  

A. Kors integrat ta’ ATP - Ajruplani 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat ATP(A) huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa biex jagħtihom il-kapaċità li jaħdmu bħala kobdoti ta’ ajruplani b’aktar 
minn magna waħda b’aktar minn bdot wieħed fit-trasport kummerċjali bl-ajru u biex 
jiksbu CPL(A)/IR. 

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ ATP(A) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ bħala wieħed li daħal ab-initio, jew bħala 
detentur ta’ PPL(A) jew PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. Fil-każ ta’ 
wieħed li jidħol b’PPL(A) jew PPL(H), 50% tas-sigħat ta’ titjir qabel il-kors 
għandhom ikunu kkreditati, sa massimu ta’ 40 siegħa esperjenza tat-titjir, jew 45 
siegħa jekk tkun inkisbet il-klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ajruplan, li minnhom sa 20 
siegħa jistgħu jgħoddu fir-rigward tar-rekwiżit għal ħin tat-titjir ta’ istruzzjoni ta’ 
tnejn. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif tal-ATPL(A); 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti; u 

(c) taħriġ f’MCC għat-tħaddim ta’ ajruplani b’aktar minn bdot wieħed. 

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors tal-ATP(A) kollu jista’ 
japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test tal-
ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi u IR jekk ir-rekwiżiti applikabbli huma 
ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ ATP(A) għandu jinkludi mill-inqas 750 siegħa ta’ 
struzzjoni.  

7. Il-kors MCC għandu jinkludi mill-inqas 25 siegħa ta’ struzzjoni u eżerċizzji ta’ 
tagħrif tijoretiku. 

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

8. Applikant għandu juri l-livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ ATPL(A). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

9. It-taħriġ fit-titjir, minbarra t-taħriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip, għandu jinkludi total 
ta’ mill-inqas 195 siegħa, li jinkludu t-testijiet tal-progress kollha, li minnhom sa 55 



 

MT   MT 

siegħa tal-kors kollu jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art. Fi ħdan it-total ta’ 195 
siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-inqas: 

(a) 95 siegħa ta' struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom sa 55 siegħa jistgħu jkunu ħin tal-
istrumenti fuq l-art; 

(b) 70 siegħa bħala PIC, inklużi titjir VFR u ħin tat-titjir bl-istrumenti bħala bdot 
fil-kmand student (SPIC). Il-ħin ta’ titjir bl-istrumenti bħala SPIC għandu 
jingħadd bħala ħin ta’ titjir PIC sa massimu ta’ 20 siegħa; 

(c) 50 siegħa ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 540 km (300 NM) li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ 
b’illandjar f’żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq;  

(d) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir għandhom jitlestew billejl, inklużi mill-inqas 3 sigħat 
ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li jinkludu mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam 
il-pajjiż u 5 qtugħ mill-art bi bdot waħdu u 5 inżulijiet b’waqfa sħiħa bi bdot 
waħdu; u 

(e) 115-il siegħa ta’ ħin tal-istrumenti li jinkludu, mill-inqas: 

(1) 20 siegħa bħala SPIC; 

(2) 15-il siegħa MCC, li għalihom jista’ jintuża FFS jew FNPT II; 

(3) 50 siegħa ta’ struzzjoni ta’ titjir bl-istrumenti, li minnhom sa: 

(i) 25 siegħa jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FNPT I, jew 

(ii) 40 siegħa jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FNPT II, FTD 2 
jew FFS, li minnhom sa 10 sigħat jistgħu jitwettqu f’FNPT I. 

Applikant li għandu ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors għall-Modulu Bażiku ta’ 
Titjir bl-Istrumenti għandu jkun ikkreditat sa massimu ta’ 10 sigħat fir-
rigward tal-ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti rrekwiżit. Is-sigħat magħmula 
f’BITD m’għandhomx ikunu kkreditati. 

(f) 5 sigħat iridu jitwettqu f’ajruplan iċċertifikat għall-ġarr ta’ mill-inqas 4 persuni 
li għandu skrun bil-piċċ varjabbli u apparat tal-illandjar li jinġibed lura. 

TEST TAL-ĦILIET 

10. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat, l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(A) jew fuq ajruplan b’magna waħda jew fuq ajruplan b’aktar minn magna 
waħda u t-test tal-ħiliet tal-IR fuq ajruplan b’aktar minn magna waħda. 

B. Kors modulari ta’ ATP – Ajruplani 

1. Applikanti għal ATPL(A) li lestew l-istruzzjoni tat-tagħrif tijoretiku tagħhom f’kors 
modulari jridu: 

(a) ikollhom mill-inqas PPL(A) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO; u 

(b) ilestu mill-inqas is-sigħat ta’ struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku li ġejjin: 

(1) għal applikanti li għandhom PPL(A): 650 siegħa; 

(2) għal applikanti li għandhom CPL(A): 400 siegħa; 

(3) għal applikanti li għandhom IR(A): 500 siegħa; 

(4) għal applikanti li għandhom CPL(A) u IR(A): 250 siegħa. 
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L-istruzzjoni tat-tagħrif tijoretiku għandha titlesta qabel jittieħed it-test tal-ħiliet għall-
ATPL(A). 

C. Kors integrat CPL/IR - Ajruplani 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat CPL(A) u IR(A) huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ 
kompetenza meħtieġa biex iħaddmu ajruplani b’magna waħda bi bdot wieħed jew 
b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed fit-trasport kummerċjali bl-ajru u biex 
jiksbu CPL(A)/IR. 

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ CPL(A)/IR għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ bħala wieħed li daħal ab-initio, jew bħala 
detentur ta’ PPL(A) jew PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. Fil-każ ta’ 
wieħed li jidħol b’PPL(A) jew PPL(H), 50% tas-sigħat fit-titjir qabel il-kors 
għandhom ikunu kkreditati, sa massimu ta’ 40 siegħa esperjenza tat-titjir, jew 45 
siegħa jekk tkun inkisbet il-klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ajruplan, li minnhom sa 20 
siegħa jistgħu jgħoddu fir-rigward tar-rekwiżit għal ħin tat-titjir ta’ struzzjoni ta’ 
tnejn. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(A) u IR; u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors ta’ CPL/IR(A) kollu 
jista’ japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test 
tal-ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi u IR jekk ir-rekwiżiti applikabbli 
huma ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(A)/IR għandu jinkludi mill-inqas 500 siegħa ta’ 
struzzjoni.  

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(A) u IR. 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. It-taħriġ fit-titjir, minbarra t-taħriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip, għandu jinkludi total 
ta’ mill-inqas 180 siegħa, li jinkludu t-testijiet tal-progress kollha, li minnhom sa 40 
siegħa tal-kors kollu jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art. Fi ħdan it-total ta’ 180 
siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-inqas: 

(a) 80 siegħa ta' struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom sa 40 siegħa jistgħu jkunu ħin tal-
istrumenti fuq l-art; 

(b) 70 siegħa bħala PIC, inklużi titjir VFR u ħin tat-titjir bl-istrumenti li jistgħu 
jittajru bħala SPIC. Il-ħin ta’ titjir bl-istrumenti bħala SPIC għandu jingħadd 
bħala ħin ta’ titjir PIC sa massimu ta’ 20 siegħa; 
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(c) 50 siegħa ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 540 km (300 NM), li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ 
b’illandjar f’żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq;  

(d) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir għandhom jitlestew billejl, inklużi mill-inqas 3 sigħat 
ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li għandhom jinkludu mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni 
li taqsam il-pajjiż u 5 qtugħ mill-art bi bdot waħdu u 5 inżulijiet b’waqfa sħiħa 
bi bdot waħdu; u 

(e) 100 siegħa ta’ ħin tal-istrumenti li jinkludu, mill-inqas: 

(1) 20 siegħa bħala SPIC; u 

(2) 50 siegħa ta’ struzzjoni ta’ titjir bl-istrumenti, li minnhom sa: 

(i) 25 siegħa jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FNPT I, jew 

(ii) 40 siegħa jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FNPT II, FTD 
2 jew FFS, li minnhom sa 10 sigħat jistgħu jitwettqu f’FNPT I. 

Applikant li għandu ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors għall-Modulu Bażiku ta’ 
Titjir bl-Istrumenti għandu jkun ikkreditat sa massimu ta’ 10 sigħat fir-
rigward tal-ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti rrekwiżit. Is-sigħat magħmula 
f’BITD m’għandhomx ikunu kkreditati. 

(f) 5 sigħat iridu jitwettqu f’ajruplan iċċertifikat għall-ġarr ta’ mill-inqas 4 persuni 
li għandu skrun bil-piċċ varjabbli u apparat tal-illandjar li jinġibed lura. 

TESTIJIET TAL-ĦILIET 

10. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(A) u t-test tal-ħiliet tal-IR jew fuq ajruplan b’aktar minn magna waħda jew fuq 
ajruplan b’magna waħda. 

D. Kors integrat ta’ CPL - Ajruplani 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat CPL(A) huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa għall-ħruġ ta’ CPL(A). 

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ CPL(A) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ bħala wieħed li daħal ab-initio, jew bħala 
detentur ta’ PPL(A) jew PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. Fil-każ ta’ 
wieħed li jidħol b’PPL(A) jew PPL(H), 50% tas-sigħat fit-titjir qabel il-kors 
għandhom ikunu kkreditati, sa massimu ta’ 40 siegħa esperjenza tat-titjir, jew 45 
siegħa jekk tkun inkisbet il-klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ajruplan, li minnhom sa 20 
siegħa jistgħu jgħoddu fir-rigward tar-rekwiżit għal ħin tat-titjir ta’ istruzzjoni ta’ 
tnejn. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(A); u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors ta’ CPL(A) kollu jista’ 
japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test tal-
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ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi, jekk ir-rekwiżiti applikabbli huma 
ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(A) għandu jinkludi mill-inqas 350 siegħa ta’ 
struzzjoni.  

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(A). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. It-taħriġ fit-titjir, minbarra t-taħriġ tal-klassifikazzjoni tat-tip, għandu jinkludi total 
ta’ mill-inqas 150 siegħa, li jinkludu t-testijiet tal-progress kollha, li minnhom sa 5 
sigħat tal-kors kollu jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art. Fi ħdan it-total ta’ 150 
siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-inqas: 

(a) 80 siegħa ta' struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu jkunu ħin tal-
istrumenti fuq l-art; 

(b) 70 siegħa bħala PIC; 

(c) 20 siegħa ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 540 km (300 NM) li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ 
b’illandjar f’żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq;  

(d) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir għandhom jitlestew billejl, inklużi 3 sigħat ta’ 
struzzjoni ta’ tnejn, li għandhom jinkludu mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li 
taqsam il-pajjiż u 5 qtugħ mill-art bi bdot waħdu u 5 inżulijiet b’waqfa sħiħa bi 
bdot waħdu;  

(e) 10 sigħat ta’ struzzjoni ta’ titjir bl-istrumenti, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu 
jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FNPT I, FTD 2, FNPT II jew FFS. 
Applikant li għandu ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors għall-Modulu Bażiku ta’ Titjir 
bl-Istrumenti għandu jkun ikkreditat sa massimu ta’ 10 sigħat fir-rigward tal-
ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti rrekwiżit. Is-sigħat magħmula f’BITD 
m’għandhomx ikunu kkreditati; 

(f) 5 sigħat iridu jitwettqu f’ajruplan iċċertifikat għall-ġarr ta’ mill-inqas erba’ 
persuni li għandu skrun bil-piċċ varjabbli u apparat tal-illandjar li jinġibed lura. 

TEST TAL-ĦILIET 

9. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet CPL(A) fuq 
ajruplan b’magna waħda jew fuq ajruplan b’aktar minn magna waħda. 

E. Kors modulari ta’ CPL - Ajruplani 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors modulari CPL(A) huwa li jħarreġ lid-detenturi ta’ PPL(A) sal-livell 
ta’ kompetenza meħtieġa għall-ħruġ ta’ CPL(A). 

2. Qabel jibda kors modulari ta’ CPL(A) applikant għandu jkun detentur ta’ PPL(A) 
maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. 

3. Qabel jibda t-taħriġ fit-titjir l-applikant irid: 

(a) ikun lesta 150 siegħa ta’ ħin tat-titjir; 
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(b) ikun ikkonforma mal-prerekwiżiti għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew 
tat-tip għal ajruplani b’aktar minn magna waħda skont is-Subparti H, jekk se 
jintuża ajruplan b’aktar minn magna waħda fit-test tal-ħiliet. 

4. Applikant li jixtieq jagħmel kors modulari ta’ CPL(A) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. L-
istruzzjoni fit-tagħrif tijoretiku tista’ tingħata għand ATO li twettaq struzzjoni ta’ 
tagħrif tijoretiku biss.  

5. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(A); u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(A) approvat għandu jinkludi mill-inqas 250 siegħa 
ta’ struzzjoni.  

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(A). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. Applikanti mingħajr IR għandhom jingħataw mill-inqas 25 siegħa ta’ struzzjoni tat-
titjir ta’ tnejn, li jinkludu 10 sigħat ta’ struzzjoni tat-titjir bl-istrumenti li minnhom sa 
5 sigħat jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’BITD, FNPT I jew II, FTD 2 jew 
FFS. 

9. Applikanti li għandhom IR(A) valida għandhom ikunu kkreditati b’mod sħiħ fir-
rigward tal-ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal tnejn. Applikanti li għandhom IR(H) 
valida għandhom ikunu kkreditati sa 5 sigħat tal-ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal 
tnejn, u f’dan il-każ mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal tnejn 
għandhom jingħataw f’ajruplan. Applikant li għandu Ċertifikat ta’ Tlestija ta’ Kors 
għall-Modulu Bażiku ta’ Titjir bl-Istrumenti għandu jkun ikkreditat sa massimu ta’ 
10 sigħat fir-rigward tal-ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti rrekwiżit.  

10. (a) Applikanti li għandhom IR valida għandhom jingħataw mill-inqas 15-il siegħa 
ta’ struzzjoni f’titjir viżwali għal tnejn.  

(b) Applikanti mingħajr klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ajruplan għandhom 
jingħataw mill-inqas 5 sigħat ta’ struzzjoni ta’ titjir billejl addizzjonali, inklużi 
3 sigħat ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li għandhom jinkludu mill-inqas siegħa ta’ 
navigazzjoni li taqsam il-pajjiż u 5 qtugħ mill-art bi bdot waħdu u 5 inżulijiet 
b’waqfa sħiħa bi bdot waħdu. 

11. Mill-inqas 5 sigħat ta’ struzzjoni fit-titjir għandhom jitwettqu f’ajruplan iċċertifikat 
għall-ġarr ta’ mill-inqas 4 persuni u li għandu skrun bil-piċċ varjabbli u apparat tal-
illandjar li jinġibed lura. 

ESPERJENZA 

12. L-applikant għal CPL(A) irid ikun lesta mill-inqas 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir, inklużi 
mill-inqas: 

(a) 100 siegħa bħala PIC, li minnhom 20 siegħa ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala 
PIC, li għandhom jinkludu titjira VFR li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 540 km 
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(300 NM), li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ b’illandjar f’żewġ 
ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq;  

(b) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir għandhom jitlestew billejl, inklużi 3 sigħat ta’ 
struzzjoni ta’ tnejn, li għandhom jinkludu mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li 
taqsam il-pajjiż u 5 qtugħ mill-art bi bdot waħdu u 5 inżulijiet b’waqfa sħiħa bi 
bdot waħdu; u 

(c) 10 sigħat ta’ struzzjoni ta’ titjir bl-istrumenti, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu 
jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art f’FNPT I jew FNPT II jew FFS. Applikant li 
għandu ċertifikat ta’ tlestija ta’ kors għall-Modulu Bażiku ta’ Titjir bl-
Istrumenti għandu jkun ikkreditat sa massimu ta’ 10 sigħat fir-rigward tal-ħin 
ta’ struzzjoni tal-istrumenti rrekwiżit. Is-sigħat magħmula f’BITD 
m’għandhomx ikunu kkreditati; 

(d) 6 sigħat ta’ ħin ta’ titjir għandhom jitlestew f’ajruplan b’aktar minn magna 
waħda. 

(e) Is-sigħat bħala PIC ta’ kategoriji oħra ta’ inġenji tal-ajru jistgħu jgħoddu fir-
rigward tal-200 siegħa ħin tat-titjir, fil-każijiet li ġejjin: 

(i) 30 siegħa f’ħelikopter, jekk l-applikant ikollu PPL(H); jew 

(ii) 100 siegħa f’ħelikopters, jekk l-applikant ikollu CPL(H); jew 

(iii) 30 siegħa f’TMGs jew sejlplejns; jew 

(iv) 30 siegħa f’airships, jekk l-applikant ikollu PPL(As); jew 

(v) 60 siegħa f’airships, jekk l-applikant ikollu CPL(As). 

TEST TAL-ĦILIET 

13. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir u r-rekwiżiti tal-esperjenza relevanti l-applikant 
għandu jagħmel it-test tal-ħiliet CPL(A) jew fuq ajruplan b’magna waħda jew fuq 
ajruplan b’aktar minn magna waħda. 

F. Kors integrat ATP/IR — Ħelikopters 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat ATP(H)/IR huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa biex jagħtihom il-kapaċità li jaħdmu bħala kobdoti fuq ajruplani b’aktar 
minn magna waħda b’aktar minn bdot wieħed fit-trasport kummerċjali bl-ajru u biex 
jiksbu CPL(H)/IR. 

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ ATP(H)/IR għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ jew bħala wieħed li daħal ab-initio, jew 
bħala detentur ta’ PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. Fil-każ ta’ wieħed li 
jidħol b’PPL(H), 50% tal-esperjenza relevanti għandhom ikunu kkreditati, sa 
massimu ta’: 

(a) 40 siegħa, li minnhom sa 20 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn; jew 

(b) 50 siegħa, li minnhom sa 25 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn, jekk 
inkisbet klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ħelikopter. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif tal-ATPL(H) u IR; 
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(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti; u 

(c) taħriġ f’MCC għat-tħaddim ta’ ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed. 

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors tal-ATP(H)/IR kollu 
jista’ japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test 
tal-ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi u IR jekk ir-rekwiżiti applikabbli 
huma ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ ATP(H)/IR għandu jinkludi mill-inqas 750 siegħa ta’ 
struzzjoni.  

7. Il-kors MCC għandu jinkludi mill-inqas 25 siegħa ta’ eżerċizzji ta’ struzzjoni ta’ 
tagħrif tijoretiku. 

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

8. Applikant għandu juri l-livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ ATPL(H) u IR. 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

9. It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta’ mill-inqas 195 siegħa, li jinkludu t-testijiet 
tal-progress kollha. Fi ħdan it-total ta’ 195 siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-
inqas: 

(a) 140 siegħa ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom: 

(1) 75 siegħa ta’ struzzjoni viżwali li jistgħu jinkludu: 

(i) 30 siegħa f’FFS, livell C/D tal-ħelikopters, jew 

(ii) 25 siegħa f'FTD 2,3, jew 

(iii) 20 siegħa f’FNPT II/III tal-ħelikopters, jew 

(iv) 20 siegħa f’ajruplan jew TMG; 

(2) 50 siegħa ta’ struzzjoni tal-istrumenti li jistgħu jinkludu: 

(i) sa 20 siegħa f’FFS jew FTD 2,3 jew FNPT II/III tal-ħelikopters, 
jew 

(ii) 10 sigħat mill-inqas f’FNPT 1 ta’ ħelikopter jew ajruplan; 

(3) 15-il siegħa MCC, li għalihom jista’ jintuża FFS ta’ ħelikopter jew FTD 
2,3(MCC) ta’ ħelikopter jew FNPT II/III(MCC). 

Jekk il-ħelikopter użat għat-taħriġ fit-titjir huwa ta’ tip differenti mill-FFS tal-
ħelikopter użat għat-taħriġ viżwali, il-kreditu massimu għandu jkun limitat għal 
dak allokat għall-FNPT II/III tal-ħelikopters. 

(b) 55 siegħa bħala PIC, li minnhom 40 siegħa jistgħu jkunu bħala SPIC. Mill-
inqas għandhom isiru 14-il siegħa ta’ bdot waħdu binhar u siegħa ta’ bdot 
waħdu billejl. 

(c) 50 siegħa ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż, inklużi mill-inqas 10 sigħat ta’ titjir li 
jaqsam il-pajjiż bħala SPIC inkluża titjira VFR li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 
185 km (100 NM) li matulha għandu jsir illandjar f’żewġ ajrudromi differenti 
mill-ajrudrom tat-tluq;  
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(d) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’ħelikopters għandhom jitlestew billejl inklużi 3 sigħat 
ta’ struzzjoni ta’ tnejn inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-
pajjiż u 5 ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ 
mill-art u llandjar; 

(e) 50 siegħa ta’ ħin ta’ strumenti għal tnejn li jinkludu: 

(i) 10 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni bażika tal-istrumenti, u  

(ii) 40 siegħa ta’ Taħriġ IR, li għandhom jinkludu mill-inqas 10 sigħat 
f’ħelikopter iċċertifikat b’IFR ta' aktar minn magna waħda. 

TESTIJIET TAL-ĦILIET 

10. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat, l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(H) fuq ħelikopter b’aktar minn magna waħda u t-test tal-ħiliet tal-IR fuq 
ħelikopter iċċertifikat b’IFR ta' aktar minn magna waħda u għandu jkun konformi 
mar-rekwiżiti għal taħriġ MCC. 

G. Kors integrat ATP — Ħelikopters 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat ATP(H) huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa biex jagħtihom il-kapaċità li jaħdmu bħala kobdoti fuq ħelikopters b’aktar 
minn magna waħda b’aktar minn bdot wieħed limitati għal privileġġi VFR fit-
trasport kummerċjali bl-ajru u biex jiksbu CPL(H). 

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ ATP(H) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ jew bħala wieħed li daħal ab-initio, jew 
bħala detentur ta’ PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. Fil-każ ta’ wieħed li 
jidħol b’PPL(H), 50% tal-esperjenza relevanti għandhom ikunu kkreditati, sa 
massimu ta’: 

(a) 40 siegħa, li minnhom sa 20 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn; jew 

(b) 50 siegħa, li minnhom sa 25 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn, jekk 
inkisbet klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ħelikopter. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif tal-ATPL(H); 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti bażiċi; u 

(c) taħriġ f’MCC għat-tħaddim ta’ ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed. 

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors ta’ ATP(H) kollu jista’ 
japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test tal-
ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi, jekk ir-rekwiżiti applikabbli huma 
ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ ATP(H) għandu jinkludi mill-inqas 650 siegħa ta’ 
struzzjoni.  

7. Il-kors MCC għandu jinkludi mill-inqas 20 siegħa ta’ eżerċizzji ta’ struzzjoni ta’ 
tagħrif tijoretiku. 
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EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

8. Applikant għandu juri l-livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ ATPL (H). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

9. It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta’ mill-inqas 150 siegħa, li jinkludu t-testijiet 
tal-progress kollha. Fi ħdan it-total ta’ 150 siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-
inqas: 

(a) 95 siegħa ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom: 

(i) 75 siegħa ta’ struzzjoni viżwali li jistgħu jinkludu: 

(1) 30 siegħa f’FFS, livell C/D tal-ħelikopters, jew 

(2) 25 siegħa f'FTD 2,3 tal-ħelikopters, jew 

(3) 20 siegħa f’FNPT II/III tal-ħelikopters, jew 

(4) 20 siegħa f’ajruplan jew TMG; 

(ii) 10 sigħat ta’ struzzjoni bażika tal-istrumenti jistgħu jinkludu 5 sigħat 
f’mill-inqas FNPT I tal-ħelikopters jew ajruplan; 

(iii) 10 sigħat MCC, li għalihom ħelikopter: jista’ jintuża FFS tal-ħelikopters 
jew FTD 2,3(MCC) jew FNPT II/III(MCC). 

Jekk il-ħelikopter użat għat-taħriġ fit-titjir huwa ta’ tip differenti mill-FFS tal-
ħelikopter użat għat-taħriġ viżwali, il-kreditu massimu għandu jkun limitat għal 
dak allokat għall-FNPT II/III tal-ħelikopters. 

(b) 55 siegħa bħala PIC, li minnhom 40 siegħa jistgħu jkunu bħala SPIC. Mill-
inqas għandhom isiru 14-il siegħa ta’ bdot waħdu binhar u siegħa ta’ bdot 
waħdu billejl; 

(c) 50 siegħa ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż, inklużi mill-inqas 10 sigħat ta’ titjir li 
jaqsam il-pajjiż bħala SPIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 
185 km (100 NM) li matulha għandu jsir illandjar f’żewġ ajrudromi differenti 
mill-ajrudrom tat-tluq;  

(d) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’ħelikopters għandhom jitlestew billejl inklużi 3 sigħat 
ta’ struzzjoni ta’ tnejn inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-
pajjiż u 5 ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ 
mill-art u llandjar.  

TESTIJIET TAL-ĦILIET 

10. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(H) fuq ħelikopter b’aktar minn magna waħda u jkun konformi mar-rekwiżiti 
MCC. 

H. Kors modulari ATP — Ħelikopters 

1. Applikanti għal ATPL(H) li lestew l-istruzzjoni tat-tagħrif tijoretiku tagħhom f’kors 
modulari jridu jkollhom mill-inqas PPL(H) u jlestu mill-inqas is-sigħat ta’ struzzjoni 
li ġejjin f’perjodu ta’ 18-il xahar:  

(a) għall-applikanti li għandhom PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO: 550 
siegħa; 
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(b) għal applikanti li għandhom CPL(H): 300 siegħa. 

2. Applikanti għal ATPL(H)/IR li lestew l-istruzzjoni tat-tagħrif tijoretiku tagħhom 
f’kors modulari jridu jkollhom mill-inqas PPL(H) u jlestu mill-inqas is-sigħat ta’ 
struzzjoni li ġejjin:  

(a) għal applikanti li għandhom PPL(H): 650 siegħa; 

(b) għal applikanti li għandhom CPL(H): 400 siegħa; 

(c) għal applikanti li għandhom IR(H): 500 siegħa; 

(d) għal applikanti li għandhom CPL(H) u IR(H): 250 siegħa. 

I. Kors integrat CPL/IR — Ħelikopters 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat CPL(H)/IR huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa biex iħaddmu ħelikopters b’aktar minn magna waħda bi bdot wieħed u biex 
jiksbu CPL(H)/IR ta’ ħelikopter b'aktar minn magna waħda. 

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ CPL(H)/IR għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ jew bħala wieħed li daħal ab-initio, jew 
bħala detentur ta’ PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. Fil-każ ta’ wieħed li 
jidħol b’PPL(H), 50% tal-esperjenza relevanti għandhom ikunu kkreditati, sa 
massimu ta’: 

(a) 40 siegħa, li minnhom sa 20 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn; jew 

(b) 50 siegħa, li minnhom sa 25 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn, jekk 
inkisbet klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ħelikopter. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni ta’ tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(H) u IR, u l-
klassifikazzjoni tat-tip inizjali ta’ ħelikopter b’aktar minn magna waħda; u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors tas-CPL(H)/IR kollu 
jista’ japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test 
tal-ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi u IR, jekk ir-rekwiżiti applikabbli 
huma ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(H)/IR għandu jinkludi mill-inqas 500 siegħa ta’ 
struzzjoni.  

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(H) u IR. 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta’ mill-inqas 180 siegħa li jinkludu t-testijiet 
tal-progress kollha. Fi ħdan it-total ta’ 180 siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-
inqas: 
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(a) 125 siegħa ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom: 

(i) 75 siegħa ta’ struzzjoni viżwali, li jistgħu jinkludu: 

(1) 30 siegħa f’FFS, livell C/D tal-ħelikopters, jew 

(2) 25 siegħa f'FTD 2,3 tal-ħelikopters, jew 

(3) 20 siegħa f’FNPT II/III tal-ħelikopters, jew 

(4) 20 siegħa f’ajruplan jew TMG; 

(ii) 50 siegħa ta’ struzzjoni tal-istrumenti li jistgħu jinkludu: 

(1) sa 20 siegħa f’FFS jew FTD 2,3 jew FNPT II,III tal-ħelikopters, 
jew 

(2) 10 sigħat f’FNPT 1 mill-inqas ta’ ħelkopter jew ajruplan.  

Jekk il-ħelikopter użat għat-taħriġ fit-titjir huwa ta’ tip differenti mill-
FFS użat għat-taħriġ viżwali, il-kreditu massimu għandu jkun limitat għal 
dak allokat għall-FNPT II/III. 

(b) 55 siegħa bħala PIC, li minnhom 40 siegħa jistgħu jkunu bħala SPIC. Mill-
inqas għandhom isiru 14-il siegħa ta’ bdot waħdu binhar u siegħa ta’ bdot 
waħdu billejl; 

(c) 10 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż minn tnejn; 

(d) 10 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 185 km (100 NM) li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ 
b’illandjar f’żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq;  

(e) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’ħelikopters għandhom jitlestew billejl inklużi 3 sigħat 
ta’ struzzjoni ta’ tnejn inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-
pajjiż u 5 ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ 
mill-art u llandjar; 

(f) 50 siegħa ta’ ħin ta’ strumenti għal tnejn li jinkludu: 

(i) 10 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni bażika tal-istrumenti; u  

(ii) 40 siegħa ta’ Taħriġ IR, li għandhom jinkludu mill-inqas 10 sigħat 
f’ħelikopter iċċertifikat b’IFR ta' aktar minn magna waħda. 

TEST TAL-ĦILIET 

9. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat, l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(H) jew fuq ħelikopter b’aktar minn magna waħda jew ħelikopter b’magna 
waħda u t-test tal-ħiliet tal-IR fuq ħelikopter iċċertifikat b’IFR b’aktar minn magna 
waħda. 

J. Kors integrat CPL — Ħelikopters 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat CPL(H) huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa għall-ħruġ ta’ CPL(H).  

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ CPL(H) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 
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3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ jew bħala wieħed li daħal ab-initio, jew 
bħala detentur ta’ PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. Fil-każ ta’ wieħed li 
jidħol b’PPL(H), 50% tal-esperjenza relevanti għandhom ikunu kkreditati, sa 
massimu ta’: 

(a) 40 siegħa, li minnhom sa 20 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn; jew 

(b) 50 siegħa, li minnhom sa 25 siegħa jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn jekk 
inkisbet klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ħelikopter. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(H); u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors ta’ CPL(H) kollu jista’ 
japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test tal-
ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi, jekk ir-rekwiżiti applikabbli huma 
ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(H) approvat għandu jinkludi mill-inqas 350 siegħa 
ta’ struzzjoni jew 200 siegħa jekk l-applikant huwa detentur ta’ PPL. 

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(H). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta’ mill-inqas 135 siegħa, li jinkludu t-testijiet 
tal-progress kollha, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art. 
Fi ħdan it-total ta’ 135 siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-inqas: 

(a) 85 siegħa ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom: 

(i) sa 75 siegħa ta’ struzzjoni viżwali, u jistgħu jinkludu: 

(1) 30 siegħa f’FFS, livell C/D tal-ħelikopters, jew 

(2) 25 siegħa f'FTD 2,3 tal-ħelikopters, jew 

(3) 20 siegħa f’FNPT II/III tal-ħelikopters, jew 

(4) 20 siegħa f’ajruplan jew TMG. 

(ii) sa 10 sigħat jistgħu jkunu struzzjoni tal-istrumenti, u jistgħu jinkludu 5 
sigħat f’mill-inqas FNPT I tal-ħelikopters jew ajruplan.  

Jekk il-ħelikopter użat għat-taħriġ fit-titjir huwa ta’ tip differenti mill-FFS użat 
għat-taħriġ viżwali, il-kreditu massimu għandu jkun limitat għal dak allokat 
għall-FNPT II/III. 

(b) 50 siegħa bħala PIC, li minnhom 35 siegħa jistgħu jkunu bħala SPIC. Mill-
inqas għandhom isiru 14-il siegħa ta’ bdot waħdu binhar u siegħa ta’ bdot 
waħdu billejl; 

(c) 10 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż minn tnejn; 
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(d) 10 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 185 km (100 NM) li matulha għandhom isiru waqfiet sħaħ 
b’illandjar f’żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq;  

(e) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’ħelikopters għandhom jitlestew billejl inklużi 3 sigħat 
ta’ struzzjoni ta’ tnejn inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-
pajjiż u 5 ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ 
mill-art u llandjar; 

(f) 10 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal tnejn, inklużi mill-inqas 5 
sigħat f’ħelikopter.  

TEST TAL-ĦILIET 

9. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat, l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(H).  

K. Kors modulari CPL — Ħelikopters 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors modulari CPL(H) huwa li jħarreġ lil detenturi ta’ PPL(H) sal-livell 
ta’ kompetenza meħtieġa għall-ħruġ ta’ CPL(H). 

2. Qabel jibda kors modulari ta’ CPL(H) applikant għandu jkun detentur ta’ PPL(H) 
maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO. 

3. Qabel jibda t-taħriġ fit-titjir l-applikant għandu: 

(a) ikun lesta mill-inqas 155 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot f’ħelikopters, 
inklużi 50 siegħa bħala PIC li minnhom 10 sigħat għandhom ikunu jaqsmu l-
pajjiż.  

(b) ikun ikkonforma ma’ FCL.725 u FCL.720.H jekk se jintuża ħelikopter b’aktar 
minn magna waħda fit-test tal-ħiliet. 

4. Applikant li jixtieq jagħmel kors modulari ta’ CPL(H) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni fit-titjir kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 
L-istruzzjoni fit-tagħrif tijoretiku tista’ tingħata għand ATO li twettaq struzzjoni ta’ 
tagħrif tijoretiku biss.  

5. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(H); u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(H) approvat għandu jinkludi mill-inqas 250 siegħa 
ta’ struzzjoni.  

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(H). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. Applikanti mingħajr IR għandhom jingħataw mill-inqas 30 siegħa ta’ struzzjoni ta’ 
titjir, li minnhom: 
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(a) 20 siegħa ta’ struzzjoni viżwali, li jistgħu jinkludu 5 sigħat f’FFS tal-
ħelikopters jew FTD 2,3 jew FNPT II,III; u  

(b) 10 sigħat ta’ struzzjoni tal-istrumenti, li jistgħu jinkludu 5 sigħat f’mill-inqas 
FTD 1 jew FNPT I tal-ħelikopters jew ajruplan.  

9. Applikanti li għandhom IR(H) valida għandhom ikunu kkreditati b’mod sħiħ fir-
rigward tal-ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal tnejn. Applikanti li għandhom IR(A) 
valida għandhom ilestu mill-inqas 5 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal 
tnejn f’ħelikopter. 

10. Applikanti mingħajr klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ ħelikopter għandhom jingħataw 
mill-inqas 5 sigħat ta’ struzzjoni ta’ titjir billejl addizzjonali inklużi 3 sigħat ta’ 
struzzjoni ta’ tnejn li jinkludu mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-pajjiż u 
5 ċirkwiti billejl bi bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ mill-art u 
llandjar.  

ESPERJENZA 

11. L-applikant għal CPL(H) irid ikun lesta mill-inqas 185 siegħa ta’ ħin tat-titjir, inklużi 
50 siegħa bħala PIC, li minnhom 10 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, 
inkluża titjira VFR li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 185 km (100 NM), li matulha 
għandhom isiru waqfiet sħaħ b’illandjar f’żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom 
tat-tluq.  

Is-sigħat bħala bdot fil-kmand ta’ kategoriji oħra ta’ inġenji tal-ajru jistgħu jgħoddu 
fir-rigward tal-185 siegħa ta’ ħin tat-titjir, fil-każijiet li ġejjin: 

(a) 20 siegħa f’ajruplani, jekk l-applikant ikollu PPL(A); jew 

(b) 50 siegħa f’ajruplani, jekk l-applikant ikollu CPL(A); jew 

(c) 10 sigħat f’TMGs jew sejlplejns; jew 

(d) 20 siegħa f’airships, jekk l-applikant ikollu PPL(As); jew 

(e) 50 siegħa f’airships, jekk l-applikant ikollu CPL(As). 

TEST TAL-ĦILIET 

12. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat u l-esperjenza relevanti, l-applikant għandu 
jagħmel it-test tal-ħiliet CPL(H).  

L. Kors integrat CPL/IR — Airships 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat CPL(As)/IR huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ 
kompetenza meħtieġa biex iħaddmu l-airships u biex jiksbu CPL(As)/IR. 

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ CPL(As)/IR għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ jew bħala wieħed li daħal ab-initio, jew 
bħala detentur ta’ PPL(As), PPL(A) jew PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-
ICAO. Fil-każ ta’ wieħed li jidħol b’PPL(As), PPL(A) jew PPL(H), huwa għandu 
jkun ikkreditat sa massimu ta’: 

(a) 10 sigħat, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn; jew 

(b) 15-il siegħa, li minnhom sa 7 sigħat jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn, jekk 
inkisbet klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ airship. 
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4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni ta’ tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(As) u IR, u l-
klassifikazzjoni tat-tip inizjali ta’ airship; u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors ta’ CPL/IR(As) kollu 
jista’ japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test 
tal-ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi u IR jekk ir-rekwiżiti applikabbli 
huma ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(As)/IR għandu jinkludi mill-inqas 500 siegħa ta’ 
struzzjoni.  

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(As) u IR. 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta’ mill-inqas 80 siegħa li jinkludu t-testijiet 
tal-progress kollha. Fi ħdan it-total ta’ 80 siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-
inqas: 

(a) 60 siegħa ta’ struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom: 

(i) 30 siegħa ta’ struzzjoni viżwali, li jistgħu jinkludu: 

(1) 12-il siegħa f’FFS ta’ airship, jew 

(2) 10 sigħat f’FTD ta’ airship, jew 

(3) 8 sigħat f’FNPT II/III ta’ airship, jew 

(4) 8 sigħat f’ajruplan, ħelikopter jew TMG; 

(ii) 30 siegħa ta’ struzzjoni tal-istrumenti li jistgħu jinkludu: 

(1) sa 12-il siegħa f’FFS jew FTD jew FNPT II,III ta’ airship, jew 

(2) 6 sigħat f’FTD 1 jew FNPT I ta’ airship mill-inqas jew ajruplan.  

Jekk l-airship użat għat-taħriġ fit-titjir huwa ta’ tip differenti mill-FFS użat 
għat-taħriġ viżwali, il-kreditu massimu għandu jkun limitat għal 8 sigħat. 

(b) 20 siegħa bħala PIC, li minnhom 5 sigħat jistgħu jkunu bħala SPIC. Mill-inqas 
għandhom isiru 14-il siegħa ta’ bdot waħdu binhar u siegħa ta’ bdot waħdu 
billejl;  

(c) 5 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 90 km (50 NM) li matulha għandhom isiru żewġ waqfiet 
sħaħ b’illandjar fl-ajrudrom tad-destinazzjoni;  

(d) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’airships għandhom jitlestew billejl inklużi 3 sigħat ta’ 
struzzjoni ta’ tnejn inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-pajjiż 
u 5 ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ mill-art 
u llandjar; 

(e) 30 siegħa ta’ ħin ta’ strumenti għal tnejn li jinkludu: 
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(i) 10 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni bażika tal-istrumenti; u  

(ii) 20 siegħa ta’ Taħriġ IR, li għandhom jinkludu mill-inqas 10 sigħat 
f’airship iċċertifikat b’IFR ta' aktar minn magna waħda. 

TEST TAL-ĦILIET 

9. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat, l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(As) jew fuq airship b’aktar minn magna waħda jew airship b’magna waħda u t-
test tal-ħiliet tal-IR fuq airship iċċertifikat b’IFR b’aktar minn magna waħda. 

M. Kors integrat CPL — Airships 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat CPL(As) huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa għall-ħruġ ta’ CPL(As).  

2. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ CPL(As) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 

3. Applikant jista’ jkun ammess għat-taħriġ jew bħala wieħed li daħal ab-initio, jew 
bħala detentur ta’ PPL(As), PPL(A) jew PPL(H) maħruġa skont l-Anness 1 tal-
ICAO. Fil-każ ta’ wieħed li jidħol b’PPL(As), PPL(A) jew PPL(H), huwa għandu 
jkun ikkreditat sa massimu ta’: 

(a) 10 sigħat, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn; jew 

(b) 15-il siegħa, li minnhom sa 7 sigħat jistgħu jkunu struzzjoni ta’ tnejn jekk 
inkisbet klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ airship. 

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(As); u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

5. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors ta’ CPL(As) kollu jista’ 
japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test tal-
ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi, jekk ir-rekwiżiti applikabbli huma 
ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

6. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(As) approvat għandu jinkludi mill-inqas 350 
siegħa ta’ struzzjoni jew 200 siegħa jekk l-applikant huwa detentur ta’ PPL. 

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

7. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(As). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta’ mill-inqas 50 siegħa, li jinkludu t-testijiet 
tal-progress kollha, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu jkunu ħin tal-istrumenti fuq l-art. 
Fi ħdan it-total ta’ 50 siegħa, l-applikanti għandhom ilestu mill-inqas: 

(a) 30 siegħa ta' struzzjoni ta’ tnejn, li minnhom sa 5 sigħat jistgħu jkunu ħin tal-
istrumenti fuq l-art; 

(b) 20 siegħa bħala PIC; 
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(c) 5 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż minn tnejn; 

(d) 5 sigħat ta’ titjir li jaqsam il-pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-
pajjiż ta’ mill-inqas 90 km (50 NM) li matulha għandhom isiru żewġ waqfiet 
sħaħ b’illandjar fl-ajrudrom tad-destinazzjoni;  

(e) 5 sigħat ta’ ħin tat-titjir f’airships għandhom jitlestew billejl inklużi 3 sigħat ta’ 
struzzjoni ta’ tnejn inkluża mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-pajjiż 
u 5 ċirkwiti billejl bil-bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ mill-art 
u llandjar; 

(f) 10 sigħat ta’ ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal tnejn, inklużi mill-inqas 5 
sigħat f’airship.  

TEST TAL-ĦILIET 

9. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat, l-applikant għandu jagħmel it-test tal-ħiliet 
CPL(As).  

N. Kors modulari CPL — Airships 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat CPL(As) huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa għall-ħruġ ta’ CPL(As). 

2. Qabel jibda kors modulari ta’ CPL(As) applikant irid: 

(a) ikollu PPL(As) maħruġa skont l-Anness 1 tal-ICAO; 

(b) ikun lesta 200 siegħa ta’ ħin tat-titjir bħala bdot f’airships, inklużi 100 siegħa 
bħala PIC, li minnhom 50 siegħa għandhom ikunu jaqsmu l-pajjiż.  

3. Applikant li jixtieq jagħmel kors modulari ta’ CPL(As) għandu jlesti l-istadji ta’ 
struzzjoni fit-titjir kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu kif organizzat minn ATO. 
L-istruzzjoni fit-tagħrif tijoretiku tista’ tingħata għand ATO li twettaq struzzjoni ta’ 
tagħrif tijoretiku biss.  

4. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif ta’ CPL(As); u 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti.  

TAGĦRIF TIJORETIKU  

5. Kors ta’ tagħrif tijoretiku ta’ CPL(As) approvat għandu jinkludi mill-inqas 250 
siegħa ta’ struzzjoni.  

EŻAMI TAT-TAGĦRIF TIJORETIKU 

6. Applikant għandu juri livell ta’ tagħrif adattat għall-privileġġi mogħtija lid-detentur 
ta’ CPL(As). 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

7. Applikanti mingħajr IR għandhom jingħataw mill-inqas 20 siegħa ta’ struzzjoni ta’ 
titjir, li minnhom: 

(a) 10 sigħat ta’ struzzjoni viżwali, li jistgħu jinkludu 5 sigħat f’FFS tal-airships 
jew FTD 2,3 jew FNPT II,III; u  
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(b) 10 sigħat ta’ struzzjoni tal-istrumenti, li jistgħu jinkludu 5 sigħat f’mill-inqas 
FTD 1 jew FNPT I tal-airships jew ajruplan.  

8. Applikanti li għandhom IR(As) valida għandhom ikunu kkreditati b’mod sħiħ fir-
rigward tal-ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal tnejn. Applikanti li għandhom IR 
valida f’kategorija oħra ta’ inġenji tal-ajru għandhom ilestu mill-inqas 5 sigħat ta’ 
ħin ta’ struzzjoni tal-istrumenti għal tnejn f’airship. 

9. Applikanti mingħajr klassifikazzjoni ta’ billejl ta’ airship għandhom jingħataw mill-
inqas 5 sigħat ta’ struzzjoni ta’ titjir billejl addizzjonali inklużi 3 sigħat ta’ struzzjoni 
ta’ tnejn li jinkludu mill-inqas siegħa ta’ navigazzjoni li taqsam il-pajjiż u 5 ċirkwiti 
billejl bi bdot waħdu. Kull ċirkwit għandu jinkludi qtugħ mill-art u llandjar.  

ESPERJENZA 

10. L-applikant għal CPL(As) irid ikun lesta mill-inqas 250 siegħa ta’ ħin tat-titjir 
f’airships, inklużi 125 siegħa bħala PIC, li minnhom 50 siegħa ta’ titjir li jaqsam il-
pajjiż bħala PIC, inkluża titjira VFR li taqsam il-pajjiż ta’ mill-inqas 90 km (50 NM), 
li matulha għandha ssir waqfa sħiħa b’illandjar fl-ajrudrom tad-destinazzjoni. 

Is-sigħat bħala PIC ta’ kategoriji oħra ta’ inġenji tal-ajru jistgħu jgħoddu fir-rigward 
tal-185 siegħa ħin tat-titjir, fil-każijiet li ġejjin: 

(a) 30 siegħa f’ajruplani jew ħelikopters, jekk l-applikant ikollu PPL(A) jew 
PPL(H) rispettivament; jew 

(b) 60 siegħa f’ajruplani jew ħelikopters, jekk l-applikant ikollu CPL(A) jew 
CPL(H) rispettivament; jew 

(c) 10 sigħat f’TMGs jew sejlplejns; jew 

(d) 10 sigħat fi blalen tal-arja. 

TEST TAL-ĦILIET 

11. Mat-tlestija tat-taħriġ fit-titjir irrelatat u l-esperjenza relevanti, l-applikant għandu 
jagħmel it-test tal-ħiliet ta’ CPL(As).  
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APPENDIĊI 4 

Test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ CPL 

A. Ġenerali 

1. Applikant għal test tal-ħiliet għal CPL irid ikun irċieva struzzjoni dwar l-istess klassi 
jew tip ta’ inġenju tal-ajru li se jintuża fit-test.  

2. L-applikant irid jgħaddi mit-taqsimiet relevanti kollha tat-test tal-ħiliet. Jekk jeħel 
f’xi suġġet f’taqsima, ikun weħel fit-taqsima. Jekk applikant jeħel f’aktar minn 
taqsima waħda jfisser li l-applikant irid jagħmel it-test kollu għal darb’oħra. 
Applikant li jeħel f’taqsima waħda biss għandu jirrepeti t-taqsima biss li weħel fiha. 
Jekk jeħel fi kwalunkwe taqsima tat-test li jsir darb’oħra, inklużi dawk it-taqsimiet li 
jkun għadda minnhom fl-attentat preċedenti, ikun ifisser li l-applikant irid jagħmel it-
test kollu għal darb’oħra. It-taqsimiet relevanti kollha tat-test tal-ħiliet għandhom 
jitlestew fi żmien 6 xhur. Jekk wieħed ma jgħaddix mit-taqsimiet relevanti kollha tat-
test f’żewġ attentati jfisser li jkun jirrikjedi aktar taħriġ. 

3. Aktar taħriġ jista’ jkun irrekwiżit wara kwalunkwe test tal-ħiliet li jeħel fih. 
M’hemmx limitu għan-numru ta’ testijiet tal-ħiliet li jista' jagħmel. 

TWETTIQ TAT-TEST 

4. Jekk l-applikant jagħżel li jwaqqaf test tal-ħiliet għal raġunijiet meqjusa bħala mhux 
adegwati mill-Eżaminatur tat-Titjir (FE), l-applikant ikun irid jerġa’ jagħmel it-test 
tal-ħiliet kollu. Jekk it-test jitwaqqaf għal raġunijiet meqjusa bħala adegwati mill-FE, 
it-taqsimiet biss li ma jkunux tlestew għandhom jiġu ttestjati f’titjira oħra. 

5. Fid-diskrezzjon tal-FE, kwalunkwe manuvra jew proċedura tat-test tista’ tkun 
irripetuta darba mill-applikant. Il-FE jista’ jwaqqaf it-test fi kwalunkwe stadju jekk 
ikun meqjus li l-wirja tal-applikant tal-ħiliet tat-titjir tirrikjedi test komplet mill-ġdid. 

6. Applikant għandu jkun irrikwiżit li jtir f’inġenju tal-ajru minn pożizzjoni fejn jistgħu 
jitwettqu l-funzjonijiet ta’ PIC u li jwettaq it-test qisu m’hemm l-ebda membru ieħor 
tal-ekwipaġġ preżenti. Ir-risponsabilità għat-titjira għandha tkun allokata skont ir-
regolamenti nazzjonali. 

7. Applikant għandu jindika lil FE l-kontrolli u d-dmirijiet imwettqa, inkluża l-
identifikazzjoni tal-faċilitajiet tar-radju. Il-kontrolli għandhom jitlestew skont il-lista 
tal-verifika għall-inġenju tal-ajru li fuqu se jsir it-test. Matul it-tħejjijiet ta’ qabel it-
titjira għat-test, l-applikant huwa irrikwiżit li jiddetermina s-settings tal-enerġija u l-
veloċitajiet. Id-dejta tal-prestazzjoni għall-qtugħ mill-art, l-approċċ u l-illandjar 
għandha tkun ikkalkulata mill-applikant f’konformità mal-manwal tal-operazzjonijiet 
jew il-manwal tat-titjir għall-inġenju tal-ajru użat. 

8. Il-FE m’għandu jwettaq l-ebda parti fit-tħaddim tal-inġenju tal-ajru ħlief meta l-
intervent huwa meħtieġ fl-interess tas-sigurtà jew biex ikun evitat dewmien mhux 
aċċettabbli għat-traffiku l-ieħor. 

B. Kontenut tat-test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ CPL — Ajruplani 

1. L-ajruplan użat għat-test tal-ħiliet għandu jissodisfa r-rekwiżiti għall-ajruplani ta’ 
taħriġ, u għandu jkun iċċertifikat għall-ġarr ta’ mill-inqas erba’ persuni, u jkollu 
skrun bil-piċċ varjabbli u apparat tal-illandjar li jinġibed lura. 
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2. Ir-rotta tat-titjira għandha tintgħażel mill-FE u d-destinazzjoni għandha tkun 
ajrudrom ikkontrollat. L-applikant għandu jkun risponsabbli għall-ippjanar tat-titjira 
u għandu jiżgura li t-tagħmir u d-dokumentazzjoni kollha għat-twettiq tat-titjira 
jinsabu abbord. It-tul tal-ħin tat-titjira għandu jkun mill-inqas 90 minuta. 

3. L-applikant għandu juri l-abilità li: 

(a) iħaddem l-ajruplan fi ħdan il-limiti tiegħu, 

(b) ilesti l-manuvri kollha bla skossi u bi preċiżjoni, 

(c) jeżerċita ġudizzju tajjeb u ħila fit-titjir; 

(d) japplika t-tagħrif ajrunawtiku; u  

(e) iżomm kontroll tal-ajruplan f’kull ħin b’mod li r-riżultat b’suċċess ta’ 
proċedura jew manuvra qatt ma jkun iddubitat serjament. 

TOLLERANZI TAT-TEST TAT-TITJIR 

4. Il-limiti li ġejjin għandhom japplikaw, ikkoreġuti minħabba kundizzjonijiet 
turbulenti u l-kwalitajiet tat-trattament u tal-prestazzjoni tal-ajruplan użat. 

L-għoli 

titjira normali ±100 pied  

b’waqfien tal-magna ssimulat ±150 pied 

Trekking fuq għajnuniet tar-radju ±5° 

Heading 

titjira normali ±10°  

b’waqfien tal-magna ssimulat ±15° 

Il-veloċità 

il-qtugħ mill-art u l-approċċ ±5 knots  

is-sistemi tat-titjir l-oħra kollha ±10 knots 

KONTENUT TAT-TEST 

5. Is-suġġetti fit-Taqsima 2 (c) u (e)(iv), u t-Taqsimiet 5 u 6 kollha jistgħu 
jitwettqu f’FNPT II jew FFS.L-użu ta’ listi ta’ twettiq tal-ajruplani, il-ħila fit-titjir, il-
kontroll tal-ajruplan b’referenza viżwali esterna, il-proċeduri kontra s-silġ, u l-
prinċipji tal-ġestjoni tat-theddid u l-iżbalji japplikaw fit-taqsimiet kollha. 

TAQSIMA 1 — OPERAZZJONIJIET QABEL IT-TITJIRA U T-TLUQ 

a 

Qabel it-titjira, inklużi: 

L-Ippjanar tat-titjira, id-Dokumentazzjoni, id-Determinazzjoni tal-massa u l-bilanċ, l-
Informazzjoni finali dwar it-temp, NOTAMS 

b Spezzjoni u manutenzjoni tal-ajruplan 
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c It-taxiing u l-qtugħ mill-art 

d Kunsiderazzjonijiet ta’ prestazzjoni u ttrimmjar 

e Operazzjonijiet tal-ajrudrom u x-xejriet tat-traffiku 

f Il-proċedura tat-tluq, l-issettjar tal-altimetru, l-evitar tal-kolliżjonijiet (għassa) 

g Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

TAQSIMA 2 — AIRWORK ĠENERALI 

a Kontroll tal-ajruplan b’referenza viżwali esterna, inklużi dritt u livell, tlugħ, inżul, għassa 

b 
It-titjira b’airspeeds baxxi b'mod kritiku inkluż ir-rikonoxximent ta’ u l-irkupru minn 
waqfien tal-magni inċipjenti jew b’mod sħiħ 

c Dawriet, inklużi dawriet f’konfigurazzjoni ta’ llandjar. Dawriet weqfin ta’ 45° 

d 
It-titjir b’airspeeds għoljin b'mod kritiku, inkluż ir-rikonoxximent ta’ u l-irkupru minn dajvs 
fi spiral 

e 

Titjir b’referenza għall-istrumenti biss, inklużi: 

(i) titjir wati, il-konfigurazzjoni tal-cruise, il-kontroll tal-heading, l-altitudni u l-
airspeed 

(ii) dawriet ta’ 10°–30° fit-tlugħ u l-inżul  

(iii) irkupru minn attitudnijiet mhux tas-soltu 

(iv) strumenti tal-panil limitati 

f Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

TAQSIMA 3 — PROĊEDURI MATUL IR-ROTTA  

a 
Kontroll tal-ajruplan b’referenza viżwali esterna, inkluża l-konfigurazzjoni tal-cruise
Kunsiderazzjonijiet tal-Medda tat-titjir/Kapaċità 

b L-orjentazzjoni, il-qari tal-mapep 

c L-altitudni, il-veloċità, il-kontroll tal-heading, l-għassa 
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d L-issettjar tal-altimetru. Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

e 
Il-kontroll tal-progress tat-titjira, il-log tat-titjira, il-konsum tal-fjuwil, l-evalwazzjoni ta’ 
żbalji ta’ trekking u l-istabbiliment mill-ġdid ta’ trekking korrett 

f 
L-osservazzjoni tal-kundizzjonijiet tat-temp, l-evalwazzjoni tax-xejriet, l-ippjanar għal 
diversjoni 

g 
It-trekking, l-ippożizzjonar (NDB jew VOR), l-identifikazzjoni tal-faċilitajiet (titjir bl-
istrumenti). L-implimentazzjoni tal-pjan ta’ diversjoni għal ajrudrom alternattiv (titjir 
viżwali) 

TAQSIMA 4 — PROĊEDURI TAL-APPROĊĊ U L-ILLANDJAR 

a Proċeduri tal-wasla, l-issettjar tal-altimetru, il-kontrolli, l-għassa 

b Kollegament ma’ ATC - konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

c Azzjoni ta’ tidwir fil-baxx 

d Illandjar normali, illandjar bir-riħ mill-ġenb (jekk il-kundizzjonijiet ikunu adattati) 

e Illandjar f’distanza qasira 

f L-approċċ u l-illandjar bil-magna idling (ta’ magna waħda biss) 

g Illandjar mingħajr l-użu tal-flepps 

h Azzjonijiet ta’ wara t-titjira 

TAQSIMA 5 — PROĊEDURI ANORMALI U TA’ EMERĠENZA 

Din it-Taqsima tista’ tkun ikkombinata mat-Taqsimiet 1 sa 4 

a 
Waqfien tal-magna ssimulat wara l-qtugħ mill-art (f’altitudni sikura), il-proċedura ta’ kontra 
n-nirien 

b 
Funzjonament ħażin tal-apparat 

inklużi ħsara fl-estensjoni tal-apparat tal-illandjar alternattiv, fl-elettriku u l-brejkijiet 
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c Illandjar ta’ emerġenza (issimulat) 

d Kollegament ma’ ATC - konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

e Mistoqsijiet orali 

TAQSIMA 6 — TITJIR ASIMETRIKU SSIMULAT U AFFARIJIET TAL-KLASSI JEW TAT-
TIP RELEVANTI 

Din it-Taqsima tista’ tkun ikkombinata mat-Taqsimiet 1 sa 5 

a 
Waqfien tal-magna ssimulat matul il-qtugħ mill-art (f’altitudni sikura sakemm ma 
jitwettaqx f’FFS) 

b L-approċċ asimetriku u t-tidwir  

c L-approċċ asimetriku u llandjar b’waqfa sħiħa 

d Ix-xatdawn tal-magna u l-istartjar mill-ġdid tal-magna 

e Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T, il-Ħila fit-titjir 

f 

Kif iddeterminat mill-FE — kwalunkwe ħaġa relevanti tat-test tal-ħiliet tal-klassifikazzjoni 
tal-klassi jew tat-tip flimkien ma’, jekk applikabbli: 

(i) is-sistemi tal-ajruplan inkluż il-ġestjoni tal-awtobdot 

(ii) it-tħaddim tas-sistema ta’ pressjoni qawwija 

(iii) l-użu tas-sistema ta’ kontra s-silġ 

g Mistoqsijiet orali 

C. Kontenut tat-test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ CPL — Ħelikopters 

1. Il-ħelikopter użat għat-test tal-ħiliet għandu jissodisfa r-rekwiżiti għall-ħelikopters 
tat-taħriġ. 

2. Iż-żona u r-rotta tat-titjira għandhom jintgħażlu mill-FE u x-xogħol ta’ livell baxx u 
t-tidwir għandu jkun f’ajrudrom/sit approvat. Ir-rotot użati għat-Taqsima 3 jistgħu 
jintemmu fl-ajrudrom tat-tluq jew f’ajrudrom ieħor u destinazzjoni waħda għandha 
tkun ajrudrom ikkontrollat. It-test tal-ħiliet jista’ jitwettaq f’2 titjiriet. It-tul tal-ħin 
tat-titjira(iet) għandu jkun mill-inqas 90 minuta. 

3. L-applikant għandu juri l-abilità li: 

(a) iħaddem il-ħelkopter fi ħdan il-limiti tiegħu; 
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(b) ilesti l-manuvri kollha bla skossi u bi preċiżjoni; 

(c) jeżerċita ġudizzju tajjeb u ħila fit-titjir; 

(d) japplika t-tagħrif ajrunawtiku; u  

(e) iżomm kontroll tal-ħelikopter f’kull ħin b’mod li r-riżultat b’suċċess ta’ 
proċedura jew manuvra qatt ma jkun iddubitat serjament.  

TOLLERANZI TAT-TEST TAT-TITJIR 

4. Il-limiti li ġejjin għandhom japplikaw, ikkoreġuti minħabba kundizzjonijiet 
turbulenti u l-kwalitajiet tat-trattament u tal-prestazzjoni tal-ħelikopter użat. 

L-għoli 

 titjira normali ±100 pied 

 emerġenza maġġuri ssimulata ±150 pied 

Trekking fuq għajnuniet tar-radju ±10° 

Heading 

 titjira normali ±10° 

 emerġenza maġġuri ssimulata ±15°  

Il-veloċità 

 qtugħ mill-art u approċċ b’aktar minn magna waħda ±5 knots 

 is-sistemi tat-titjir l-oħra kollha ±10 knots 

Ground drift 

 T.O. hover I.G.E. ±3 piedi 

 illandjar  l-ebda moviment lejn il-ġenb jew lura 

KONTENUT TAT-TEST 

5. L-affarijiet f’Taqsima 4 jistgħu jitwettqu f’ħelikopter FNPT jew ħelikopter FFS. L-
użu tal-listi ta’ twettiq tal-ħelikopters, il-ħila fit-titjir, il-kontroll tal-ħelikopter 
b’referenza viżwali esterna, il-proċeduri kontra s-silġ, u l-prinċipji tal-ġestjoni tat-
theddid u l-iżbalji japplikaw fit-taqsimiet kollha. 

TAQSIMA 1 — KONTROLLI U PROĊEDURI QABEL IT-TITJIRA/WARA T-TITJIRA 

a 
Tagħrif dwar il-ħelikopters (pereżempju l-log tekniku, il-fjuwil, il-massa u l-bilanċ, il-
prestazzjoni), l-ippjanar tat-titjira, id-dokumentazzjoni, NOTAMS, it-temp 

b L-ispezzjoni/azzjoni ta’ qabel it-titjira, il-lokazzjoni tal-partijiet u l-iskop 

c L-ispezzjoni tal-kokpit, il-proċedura tal-istartjar 

d 
Il-kontrolli tat-tagħmir tal-komunikazzjoni u n-navigazzjoni, l-għażla u l-issettjar tal-
frekwenzi 

e 
Il-proċedura ta’ qabel il-qtugħ mill-art, il-proċedura tal-R/T, kollegament-konformità ma’ 
ATC 
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f L-ipparkjar, ix-xatdawn u l-proċedura ta’ wara t-titjira 

TAQSIMA 2 — Il-manuvri ta’ titjir ta’ tidwir, it-trattament avvanzat u żoni limitati 

a Qtugħ mill-art u llandjar (qtugħ mill-art u nżul mal-art) 

b Taxi, hover taxi 

c Titjir ta’ tidwir b’mod stazzjonarju b’riħ minn quddiem/mill-ġenb/minn wara 

d 
Dawriet f’titjir ta’ tidwir b’mod stazzjonarju, 360° lejn ix-xellug u lejn il-lemin (dawriet 
fil-post) 

e Il-manuvri ta’ titjir ta’ tidwir ‘l quddiem, la ġenbha u lura 

f Waqfien tal-magna ssimulat mit-titjir ta’ tidwir 

g Waqfiet rapidi fir-riħ u favur ir-riħ 

h Illandjar u qtugħ mill-art f’art għan-niżla/siti mhux imħejjija 

i Qtugħ mill-art (profili differenti) 

j Qtugħ mill-art bir-riħ mill-ġenb, favur ir-riħ (jekk ikun prattikabbli) 

k Qtugħ mill-art bil-massa tal-qtugħ mill-art massima (attwali jew issimulata) 

l Approċċi (profili differenti) 

m Qtugħ mill-art u llandjar b’enerġija limitata 

n 
Awtorotazzjonijiet (FE jagħżel żewġ affarijiet minn — Dawriet bażiċi, fuq medda, 
b’veloċità baxxa, u ta’ 360°) 

o Illandjar awtorotattiv 

p Prattika ta’ llandjar ta’ emerġenza bl-irkupru tal-enerġija 

q Kontrolli tal-enerġija, it-teknika tal-istħarriġ, it-teknika tal-approċċ u t-tluq 

TAQSIMA 3 — IN-NAVIGAZZJONI — PROĊEDURI MATUL IR-ROTTA  

a In-navigazzjoni u l-orjentazzjoni f’diversi altitudnijiet/livelli ta’ għoli, qari tal-mapep 

b 
Altitudni/għoli, veloċità, kontroll tal-heading, osservazzjoni tal-ispazju tal-ajru, l-issettjar 
tal-altimetru 

c 
Il-kontroll tal-progress tat-titjira, il-log tat-titjira, il-konsum tal-fjuwil, il-medda tal-
kapaċità, l-ETA, l-evalwazzjoni ta’ żbalji tat-trekking u l-istabbiliment mill-ġdid tat-trekk 
korrett, il-kontroll tal-istrumenti 
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d L-osservazzjoni tal-kundizzjonijiet tat-temp, l-ippjanar rigward id-diversjonijiet 

e It-trekking, l-ippożizzjonar (NDB u/jew VOR), l-identifikazzjoni tal-faċilitajiet 

f Kollegament ma’ ATC u l-konformità mar-regolamenti, eċċ. 

TAQSIMA 4 — PROĊEDURI TAT-TITJIR U MANUVRI B’REFERENZA UNIKA 
GĦALL-ISTRUMENTI 

a Titjir wati, il-kontroll tal-heading, l-altitudni/għoli u l-veloċità 

b 
Dawriet fil-wita ta’ rata 1 għal direzzjonijiet speċifikati, 180° għal 360° xellug u lemin 
 

c Tlugħ u nżul, inklużi dawriet ta’ rata 1 għal headings speċifikati 

d Irkupru minn attitudnijiet mhux tas-soltu 

e Dawriet bi bbankjar ta’ 30°, dawra sa 90° xellug u lemin 

TAQSIMA 5 — Proċeduri Anormali u ta’ Emerġenza (issimulati meta jkun adattat) 

Nota (1): Meta t-test jitwettaq fuq ħelikopter b’aktar minn magna waħda, taħriġ ta’ waqfien ta’ 
magna ssimulat, inklużi approċċ u llandjar b’magna waħda, għandhom ikunu inklużi fit-test. 

Innota (2): Il-FE għandu jagħżel 4 affarijiet minn dawn li ġejjin: 

a 
Funzjonament ħażin tal-magna, inkluż waqfien ġenerali, silġ fil-karburatur/magna, is-
sistema taż-żejt, kif ikun adattat 

b Funzjonament ħażin tas-sistema tal-fjuwil 

c Funzjonament ħażin tas-sistema tal-elettriku 

d 
Funzjonament ħażin tas-sistema idrawlika, inklużi approċċ u llandjar mingħajr idrawliċi, 
kif ikun applikabbli 

e 
Funzjonament ħażin tas-sistema tar-rotor ewlenija u/jew anti-torque (FFS jew diskussjoni 
biss)  

f Taħriġ kontra n-nirien, inkluż kontroll u tneħħija tad-duħħan, kif ikun applikabbli 



 

MT   MT 

g 

Proċeduri oħra anormali u ta’ emerġenza kif deskritti fil-manwal tat-titjir adattat, inklużi 
għal ħelikopters b’aktar minn magna waħda 

 Waqfien tal-magna ssimulat fil-qtugħ mill-art: 

 qtugħ mill-art irriġettat waqt jew qabel it-TDP jew illandjar ta’ emerġenza sikur 
waqt jew qabel id-DPATO, ftit wara t-TDP jew id-DPATO. 

 Illandjar b’waqfien tal-magna ssimulat: 

 illandjar jew dawra madwar b’segwitu għal waqfien tal-magna qabel l-LDP jew 
DPBL, 

 b’segwitu għal waqfien tal-magna wara l-LDP jew illandjar ta’ emerġenza sikur 
wara DPBL.  

D. Kontenut tat-test tal-ħiliet għall-ħruġ ta’ CPL — Airships 

1. L-airship użat għat-test tal-ħiliet għandu jissodisfa r-rekwiżiti għall-airships tat-
taħriġ. 

2. Iż-żona u r-rotta tat-titjira għandhom jintgħażlu mill-FE. Ir-rotot użati għat-Taqsima 
3 jistgħu jintemmu fl-ajrudrom tat-tluq jew f’ajrudrom ieħor u destinazzjoni waħda 
għandha tkun ajrudrom ikkontrollata. It-test tal-ħiliet jista’ jitwettaq f’2 titjiriet. It-tul 
tal-ħin tat-titjira(iet) għandu jkun mill-inqas 60 minuta. 

3. L-applikant għandu juri l-abilità li: 

(a) iħaddem l-airship fi ħdan il-limiti tiegħu; 

(b) ilesti l-manuvri kollha bla skossi u bi preċiżjoni; 

(c) jeżerċita ġudizzju tajjeb u ħila fit-titjir; 

(d) japplika t-tagħrif ajrunawtiku; u  

(e) iżomm kontroll tal-airship f’kull ħin b’mod li r-riżultat b’suċċess ta’ proċedura 
jew manuvra qatt ma jkun iddubitat serjament.  

TOLLERANZI TAT-TEST TAT-TITJIR 

4. Il-limiti li ġejjin għandhom japplikaw, ikkoreġuti minħabba kundizzjonijiet 
turbulenti u l-kwalitajiet tat-trattament u tal-prestazzjoni tal-airship użat. 

L-għoli 

 titjira normali ±100 pied 

 emerġenza maġġuri ssimulata ±150 pied 

Trekking fuq għajnuniet tar-radju ±10° 

Heading 

 titjira normali ±10° 

 emerġenza maġġuri ssimulata ±15° 

KONTENUT TAT-TEST 

5. L-affarijiet f’Taqsimiet 5 u 6 jistgħu jitwettqu f’Airship FNPT jew FFS ta’ airship. 
L-użu tal-listi ta’ twettiq tal-airships, il-ħila fit-titjir, il-kontroll tal-airship b’referenza 
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viżwali esterna, il-proċeduri kontra s-silġ, u l-prinċipji tal-ġestjoni tat-theddid u l-
iżbalji japplikaw fit-taqsimiet kollha. 

TAQSIMA 1 — OPERAZZJONIJIET QABEL IT-TITJIRA U T-TLUQ 

a 

Qabel it-titjira, inklużi: 

L-Ippjanar tat-titjira, id-Dokumentazzjoni, id-Determinazzjoni tal-Massa u l-Bilanċ, l-
Informazzjoni finali dwar it-Temp, NOTAMS 

b Spezzjoni u servicing ta’ airship 

c Proċedura lil hinn mill-arblu, immanuvrar fuq l-art u l-qtugħ mill-art 

d Kunsiderazzjonijiet ta’ prestazzjoni u ttrimmjar 

e Operazzjonijiet tal-ajrudrom u x-xejriet tat-traffiku 

f Il-proċedura tat-tluq, l-issettjar tal-altimetru, l-evitar tal-kolliżjonijiet (għassa) 

g Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

TAQSIMA 2 — AIRWORK ĠENERALI 

a Kontroll tal-airship b’referenza viżwali esterna, inklużi dritt u livell, tlugħ, inżul, għassa 

b Titjir f’għoli tal-pressjoni 

c Tidwir 

d Inżul u tlugħ b’angolu wieqaf ħafna 

e 

Titjir b’referenza għall-istrumenti biss, inklużi: 

(i) titjir wati, il-kontroll tal-heading, l-altitudni u l-airspeed 

(ii) tidwir ta’ tlugħ u nżul 

(iii) irkupru minn attitudnijiet mhux tas-soltu 

(iv) strumenti tal-panil limitati 

f Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 
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TAQSIMA 3 — PROĊEDURI MATUL IR-ROTTA  

a 
Kontroll tal-airship b’referenza viżwali esterna,  
Kunsiderazzjoni tal-Medda tat-titjir/Kapaċità 

b L-orjentazzjoni, il-qari tal-mapep 

c L-altitudni, il-veloċità, il-kontroll tal-heading, l-għassa 

d L-issettjar tal-altimetru, il-Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

e 
Il-kontroll tal-progress tat-titjira, il-log tat-titjira, il-konsum tal-fjuwil, l-evalwazzjoni ta’ 
żbalji tat-trekking u l-istabbiliment mill-ġdid tat-trekking korrett 

f 
L-osservazzjoni tal-kundizzjonijiet tat-temp, l-evalwazzjoni tax-xejriet, l-ippjanar għal 
diversjoni 

g 
It-trekking, l-ippożizzjonar (NDB jew VOR), l-identifikazzjoni tal-faċilitajiet (titjir bl-
istrumenti). L-implimentazzjoni tal-pjan ta’ diversjoni għal ajrudrom alternattiv (titjir viżwali)

TAQSIMA 4 — PROĊEDURI TAL-APPROĊĊ U TAL-ILLANDJAR 

a Proċeduri tal-wasla, l-issettjar tal-altimetru, il-kontrolli, l-għassa 

b Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

c Azzjoni ta’ tidwir fil-baxx 

d Illandjar normali 

e Illandjar f’distanza qasira 

f L-approċċ u l-illandjar bil-magna idling (ta’ magna waħda biss) 

g Illandjar mingħajr użu tal-flepps 

h Azzjonijiet ta’ wara t-titjira 

TAQSIMA 5 — PROĊEDURI ANORMALI U TA’ EMERĠENZA 



 

MT   MT 

Din it-Taqsima tista’ tkun ikkombinata mat-Taqsimiet 1 sa 4 

a 
Waqfien tal-magna ssimulat wara l-qtugħ mill-art (f’altitudni sikura), il-proċedura ta’ kontra 
n-nirien 

b Funzjonament ħażin tal-apparat 

c Illandjar ta’ emerġenza (issimulat) 

d Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T 

e Mistoqsijiet orali 

TAQSIMA 6 — AFFARIJIET TAL-KLASSI JEW TAT-TIP RELEVANTI 

Din it-Taqsima tista’ tkun ikkombinata mat-Taqsimiet 1 sa 5 

a 
Waqfien tal-magna ssimulat matul il-qtugħ mill-art (f’altitudni sikura sakemm ma jitwettaqx 
f’FFS) 

b L-approċċ u t-tidwir b’magna(i) wieqfa(weqfin) 

c L-approċċ u llandjar b’waqfa sħiħa b’magna(i) wieqfa(weqfin) 

d Funzjonament ħażin tas-sistema tal-pressjoni tal-envelop 

e Kollegament ma’ ATC – konformità, il-proċeduri ta’ R/T, il-Ħila fit-titjir 

f 

Kif iddeterminat mill-FE — kwalunkwe ħaġa relevanti tat-test tal-ħiliet tal-klassifikazzjoni 
tal-klassi jew tat-tip flimkien ma’, jekk applikabbli: 

(i) is-sistemi tal-airships 

(ii) it-tħaddim tas-sistema tal-pressjoni tal-envelop 

g Mistoqsijiet orali 
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APPENDIĊI 5 

Kors ta’ taħriġ tal-MPL integrat 

ĠENERALI  

1. L-għan tal-kors integrat MPL huwa li jħarreġ lil bdoti sal-livell ta’ kompetenza 
meħtieġa biex jagħtihom il-kapaċità li jaħdmu bħala kobdoti ta’ ajruplani tat-trasport 
bl-ajru b’aktar minn magna waħda bit-turbini b’aktar minn bdot wieħed taħt VFR u 
IFR u biex jiksbu MPL. 

2. Approvazzjoni għal kors ta’ taħriġ MPL għandha tingħata biss lil ATO li hija parti 
minn operatur tat-trasport kummerċjali bl-ajru ċċertifikat skont il-Parti-MS u r-
rekwiżiti tal-operazzjonijiet tal-ajru applikabbli jew li għandha arranġament 
speċifiku ma’ tali operatur. Il-liċenzja għandha tkun ristretta għal dak l-operatur 
speċifiku sat-tlestija tal-kors ta’ konverżjoni tal-operatur tal-linja tal-ajru. 

3. Applikant li jixtieq jagħmel kors integrat ta’ MPL għandu jlesti l-istadji ta’ struzzjoni 
kollha f’kors ta’ taħriġ wieħed kontinwu għand ATO. It-taħriġ għandu jkun ibbażat 
fuq il-kompetenza u mwettaq f’ambjent operattiv ta’ aktar minn ekwipaġġ wieħed. 

4. Applikanti ab-initio biss għandhom jiddaħħlu fil-kors. 

5. Il-kors għandu jkun fih: 

(a) struzzjoni fit-tagħrif tijoretiku sal-livell ta’ tagħrif tal-ATPL(A); 

(b) taħriġ fit-titjir viżwali u bl-istrumenti;  

(c) taħriġ f’MCC għat-tħaddim ta’ ajruplani b’aktar minn bdot wieħed; u 

(d) taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip. 

6. Applikant li ma jirnexxilux jew mhuwiex kapaċi jlesti l-kors tal-MPL kollu jista’ 
japplika għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tat-tagħrif tijoretiku u t-test tal-
ħiliet għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi u IR, jekk ir-rekwiżiti applikabbli huma 
ssodisfatti. 

TAGĦRIF TIJORETIKU  

7. Kors ta’ tagħrif tijoretiku tal-MPL approvat għandu jinkludi mill-inqas 750 siegħa ta’ 
struzzjoni sal-livell ta’ tagħrif tal-ATPL(A), kif ukoll is-sigħat irrekwiżiti għall-
istruzzjoni tat-tagħrif tijoretiku għall-klassifikazzjoni tat-tip relevanti, skont is-
Subparti H. 

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

8. It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta’ mill-inqas 240 siegħa, magħmula minn 
sigħat bħala PF u PNF, f’titjir attwali u ssimulat, u jkopru l-4 fażijiet ta’ taħriġ li 
ġejjin: 

(a) Fażi 1 — Il-ħiliet ewlenin tat-titjir  

It-taħriġ bażiku speċifiku ta’ bdot wieħed f’ajruplan. 

(b) Fażi 2 — Bażiku 

Introduzzjoni ta’ operazzjonijiet ta' aktar minn ekwipaġġ wieħed u titjir bl-istrumenti. 

(c) Fażi 3 — Intermedju 
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Applikazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ aktar minn ekwipaġġ wieħed għal ajruplan 
b’aktar minn magna waħda bit-turbini ċċertifikat bħala ajruplan ta’ prestazzjoni 
għolja skont il-Part-21. 

(d) Fażi 4 — Avvanzat 

Taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip f'ambjent orjentat lejn linja tal-ajru. 

L-esperjenza fit-titjir fit-titjir attwali għandha tinkludi r-rekwiżiti tal-esperjenza 
kollha tas-Subparti H, it-taħriġ dwar l-irkupru minn disturb, it-titjir billejl, it-titjir 
unikament b’referenza għal-istrumenti u l-esperjenza rrekwiżita biex tinkiseb il-ħila 
fit-titjir relevanti. 

Ir-rekwiżiti MCC għandhom ikunu inkorporati fil-fażijiet relevanti ta’ hawn fuq.  

It-taħriġ fit-titjir asimetriku għandu jingħata f’ajruplan jew f’FFS. 

9. Kull fażi tat-taħriġ fis-sillabu tal-istruzzjoni tat-titjir għandu jkun magħmul minn 
struzzjoni dwar it-tagħrif bażiku kif ukoll minn segmenti ta’ taħriġ prattiku.  

10. Il-kors tat-taħriġ għandu jinkludi proċess ta’ evalwazzjoni kontinwa tas-sillabu tat-
taħriġ u evalwazzjoni kontinwa tal-istudenti li jsegwu s-sillabu. L-evalwazzjoni 
għandha tiżgura li: 

(a) il-kompetenzi u l-evalwazzjoni rrelatata huma relevanti għall-kompiti ta’ 
kobdot ta’ ajruplan b’aktar minn bdot wieħed; u 

(b) l-istudenti jiksbu l-kompetenzi meħtieġa b’mod progressiv u sodisfaċenti. 

11. Il-kors tat-taħriġ għandu jinkludi mill-inqas 12-il qtugħ mill-art u nżul biex tkun 
żgurata l-kompetenza. Dawn il-qtugħ mill-art u l-inżul għandhom jitwettqu taħt is-
superviżjoni ta’ għalliem f’ajruplan li għalih se tinħareġ il-klassifikazzjoni tat-tip. 

LIVELL TA’ EVALWAZZJONI 

12. L-applikant għall-MPL irid ikun wera prestazzjoni fid-9 unitajiet tal-kompetenza 
kollha speċifikati fil-paragrafu 13 ta’ hawn taħt, fil-livell ta’ kompetenza avvanzat 
irrekwiżit għall-operat u l-interazzjoni bħala kobdot f’ajruplan b’magni bit-turbini ta’ 
aktar minn bdot wieħed, taħt kundizzjonijiet viżwali u bl-istrumenti. L-evalwazzjoni 
għandha tikkonferma li jinżamm il-kontroll tal-ajruplan jew is-sitwazzjoni tul il-ħin 
kollu, biex ikun żgurat ir-riżultat b’suċċess ta’ proċedura jew manuvra. L-applikant 
għandu konsistentement juri t-tagħrif, il-ħiliet u l-attitudnijiet irrekwiżiti għat-
tħaddim sikur tat-tip ta’ ajruplan applikabbli, skont il-kriterji tal-prestazzjoni tal-
MPL. 

UNITAJIET TAL-KOMPETENZA 

13. L-applikant għandu juri kompetenza fid-9 unitajiet tal-kompetenza li ġejjin: 

(1) japplika l-prinċipji tal-prestazzjoni umana, inklużi l-prinċipji tal-ġestjoni tat-
theddid u l-iżbalji; 

(2) iwettaq l-operazzjonijiet tal-ajruplan fuq l-art;  

(3) iwettaq qtugħ mill-art; 

(4) itwettaq tlugħ; 

(5) iwettaq cruise; 

(6) iwettaq inżul; 
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(7) iwettaq approċċ; 

(8) iwettaq illandjar; u 

(9) iwettaq operazzjonijiet ta’ wara l-illandjar u tal-ajruplan wara t-titjira.  

TITJIR ISSIMULAT 

14. Rekwiżiti minimi għal FSTDs: 

(a) Fażi 1 — Il-ħiliet ewlenin tat-titjir  

E-taħriġ u strumenti ta’ part tasking approvati mill-awtorità kompetenti li għandhom 
il-karatteristiċi li ġejjin: 

— jinvolvu aċċessorji lil hinn minn dawk normalment assoċjati mal-
kompjuters tat-tip desktop, bħal repliki funzjonali ta’ kwadrat tat-throttle, 
kontrollur tat-tip side-stick, jew keypad ta’ FMS; u 

— jinvolvu attività psikomotorja bl-applikazzjoni adattata tal-forza u l-ħin 
tar-rispons. 

(b) Fażi 2 — Bażiku 

FNPT II MCC li tirrapreżenta ajruplan ġeneriku b’aktar minn magna waħda 
bit-turbini. 

(c) Fażi 3 — Intermedju 

FSTD li tirrapreżenta ajruplan b’aktar minn magna waħda bit-turbini rrekwiżit biex 
ikun imħaddem minn kobdot u kkwalifikat sal-istandard ekwivalenti għal-livell 
B, li addizzjonalment jinkludi: 

— panorama viżwali cross-cockpit minimum collimated b’sistema viżwali 
daylight/twilight/night kontinwa li tipprovdi lil kull bdot b’panorama 
viżwali 180° orizzontali u 40° vertikali, u 

— simulazzjoni ambjentali ta’ ATC. 

(d) Fażi 4 — Avvanzat 

FFS li huwa ekwivalenti b’mod sħiħ għal-livell D jew il-livell C b’sistema 
viżwali ta’ binhar imseddqa, ikluża simulazzjoni ambjentali ta’ ATC. 
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APPENDIĊI 6 

Korsijiet ta’ taħriġ modulari għall-IR 

A. IR(A) — Kors modulari ta’ taħriġ għat-titjir 

ĠENERALI 

1. L-għan tal-kors modulari ta’ taħriġ għat-titjir tal-IR(A) huwa li jħarreġ lill-bdoti 
għal-livell ta’ profiċjenza meħtieġ sabiex iħaddmu ajruplani taħt IFR u f’IMC. Il-
kors jikkonsisti f’żewġ moduli, li jistgħu jittieħdu separatament jew flimkien: 

(a) Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi  

Dan huwa magħmul minn 10 sigħat ta’ ħin bi strumenti taħt struzzjoni, li sa 5 sigħat 
minnhom jistgħu jkunu ħin bi strumenti fuq l-art f’BITD, FNPT I jew II, jew FFS. 
Malli jitlesta l-Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi, il-kandidat jinħariġlu Ċertifikat ta’ 
Tlestija tal-Kors. 

(b) Modulu tat-Titjir Strumenti Proċedurali 

Dan jinkludi l-bqija tas-sillabu tat-taħriġ għall-IR(A), 40 siegħa b’magna waħdanija 
jew 45 siegħa b’aktar minn magna waħda ħin bi strumenti taħt struzzjoni, u l-kors ta’ 
għarfien teoretiku għall-IR(A). 

2. Applikant għal kors modulari tal-IR(A) għandu jkun id-detentur ta’ PPL(A) jew 
CPL(A), inkluż il-privileġġi li jtir bil-lejl. Applikant għal Modulu tat-Titjir Strumenti 
Proċedurali, li ma jkollux CPL(A), għandu jkun id-detentur ta’ Ċertifikat ta’ Tmiem 
tal-Kors għall-Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi. 

L-ATO għandha tiżgura li l-applikant għal kors ta’ IR(A) b’aktar minn magna waħda li ma 
kellux klassifikazzjoni ta’ tip jew klassi ta’ ajruplan b’aktar minn magna waħda, ikun 
irċieva t-taħriġ fuq aktar minn magna waħda speċifikat fis-Subparti H qabel il-bidu 
tat-taħriġ tat-titjir għall-kors tal-IR(A). 

3. Applikant li jkun jixtieq jibda l-Modulu tat-Titjir Strumenti Proċedurali ta’ kors 
modulari tal-IR(A) għandu jkun meħtieġ li jtemm il-fażijiet struttivi kollha f’kors ta’ 
taħriġ approvat wieħed kontinwu. Qabel il-bidu tal-Modulu tat-Titjir Strumenti 
Proċedurali, l-ATO għandha tiżgura l-kompetenza tal-applikant fil-ħiliet fl-istrumenti 
bażiċi waqt it-titjir. Għandu jingħata taħriġ ta’ tfakkir hekk kif meħtieġ.  

4. Il-kors tal-istruzzjoni teoretika għandu jitlesta fi żmien 18-il xahar. Il-Modulu tat-
Titjir Strumenti Proċedurali u t-test tal-ħila għandhom jitlestew fi żmien il-perjodu ta' 
validità tal-pass fl-eżamijiet teoretiċi. 

5. Il-kors għandu jinkludi: 

(a) struzzjoni tal-għarfien teoretiku sal-livell tal-għarfien tal-IR; 

(b) struzzjoni dwar l-istrumenti għat-titjir. 

GĦARFIEN TEORETIKU 

6. Kors modulari tal-IR(A) approvat għandu jinkludi għallinqas 150 siegħa ta’ 
struzzjoni ta’ għarfien teoretiku.  

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

7. Kors tal-IR(A) ta’ magna waħda għandu jinkludi għallinqas 50 siegħa ħin bi 
strumenti taħt struzzjoni li sa 20 siegħa minnhom jistgħu jkunu ħin għal strumenti 
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fuq l-art f'FNPT I, jew sa 35 siegħa f’FFS jew FNPT II. Jista’ jsir massimu ta’ 10 
sigħat ta’ ħin fuq l-art bi strumenti f’FNPT II jew FFS f’FNPT I. 

8. Kors tal-IR(A) b’aktar minn magna waħda għandu jinkludi għallinqas 55 siegħa ħin 
bi strumenti taħt struzzjoni, li minnhom, sa 25 siegħa jistgħu jkunu ħin bi strumenti 
fuq l-art f’FNPT I, jew sa 40 siegħa f’FFS jew FNPT II. Massimu ta’ 10 sigħat ta’ 
ħin bi strumenti fuq l-art f’FNPT II jew f’FFS jista’ jsir f’FNPT I. Il-bqija tal-
istruzzjoni tat-istrumenti tat-titjir għandha tinkludi għallinqas 15-il siegħa f’ajruplani 
b’aktar minn magna waħda. 

9. Id-detentur ta’ IR(A) ta’ magna waħda li jkollu wkoll klassifikazzjoni ta’ tip jew 
klassi b’aktar minn magna waħda li jkun jixtieq jikseb IR(A) ta’ aktar minn magna 
waħda għall-ewwel darba, għandu jtemm kors f’ATO li jkun jinkludi għallinqas 5 
sigħat ta’ struzzjoni ta’ titjir bl-istrumenti f’ajruplani b’aktar minn magna waħda, li 3 
sigħat minnhom jistgħu jkunu f’FFS jew f’FNPT II. 

10.1 Id-detentur ta’ CPL(A) jew Ċertifikat ta’ Tmiem ta’ Kors għal Modulu tat-Titjir 
Strumenti Bażiċi jista’ jkollu l-ammont totali ta’ taħriġ meħtieġ fil-paragrafi 7 jew 8 
mnaqqas b’10 sigħat.  

10.2 Id-detentur ta’ IR(H) jista’ jkollu l-ammont totali ta’ taħriġ meħtieġ fil-paragrafi 7 
jew 8 fuq mnaqqas b’10 sigħat. 

10.3 L-istruzzjoni totali ta’ titjir bl-istrumenti f’ajruplan għandha tikkonforma mal-
paragrafi 7 jew 8, kif xieraq. 

11. L-eżerċizzji tat-titjir sa test tal-ħila tal-IR(A) għandhom jinkludu: 

(a) Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi: Proċedura u manuvra għal titjira bl-
istrumenti bażiċi li jkopru għallinqas: 

(i) titjira bl-istrumenti bażiċi mingħajr appoġġ viżiv estern: 

— titjira orizzontali, 

— tlugħ, 

— inżul, 

— dawriet f’titjira fuq livell wieħed, tlugħ u nżul; 

(ii) pattern tal-istrumenti; 

(iii) dawra f’daqqa; 

(iv) radjonavigazzjoni; 

(v) irkupru minn attitudnijiet mhux normali; 

(vi) panil limitat; 

(vii) rikonoxximent u rkupru mill-bidu ta’ waqfiet għal waqfiet għal kollox; 

(b) Modulu tat-Titjir Strumenti Proċedurali: 

(i) proċeduri ta’ qabel titjira għal titjiriet tal-IFR, inkluż l-użu tal-manwal 
tat-titjir u dokumenti ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru xierqa fit-tħejjija ta’ 
pjan ta’ titjira tal-IFR; 

(ii) proċeduri u manuvri għal operazzjoni tal-IFR taħt kundizzjonijiet 
normali, mhux normali u ta’ emerġenza li jkopru għallinqas: 
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— it-transizzjoni minn titjira b’vista għal titjira bi strumenti mal-qtugħ 
mill-art, 

— tluq u usil bi strumenti standard, 

— proċeduri IFR en-route, 

— proċeduri ta’ żamma, 

— approċċi bi strumenti għal minima speċifikati, 

— proċeduri ta’ telf ta’ approċċ, 

— inżul minn approċċi bi strumenti, inkluż tidwir forma ta’ ċirku; 

(iii) manuvri ta’ waqt it-titjira u karatteristiċi parikolari tat-titjira;  

(iv) jekk meħtieġ, tħaddim ta’ ajruplan b’aktar minn magna waħda fl-
eżerċizzji ta’ hawn fuq, inkluż tħaddim tal-ajruplan biss b’referenza 
għall-istrumenti b’waħda mill-magni simulata bħala mhux operattiva u 
tifi u xegħil mill-ġdid tal-magna (l-eżerċizzju tal-aħħar għandu jsir 
f’altitudni bla periklu sakemm ma jsirx f’FFS jew f’FNPT II)). 

B. IR(H) — Kors modulari ta’ taħriġ għat-titjir 

1. L-għan tal-kors modulari ta’ IR(H) ta’ taħriġ għat-titjir huwa li jħarreġ bdoti sal-
livell ta’ profiċjenza meħtieġ sabiex ikunu jistgħu jħaddmu ħelikopters taħt IFR u 
f’IMC. 

2. Applikant għal kors modulari tal-IR(H) għandu jkun id-detentur ta’ PPL(H) bi 
klassifikazzjoni ta’ bil-lejl, jew CPL(H) jew ATPL(H). Qabel il-bidu tal-fażi ta’ 
struzzjoni tal-ajruplan tal-kors tal-IR(H), l-applikant għandu jkun id-detentur tal-
klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħelikopter użat għat-test tal-ħila tal-IR(H), jew għandu 
jkun temm taħriġ ta’ klassifikazzjoni tat-tip approvat fuq dak it-tip. L-applikant 
għandu jkollu ċertifikat li juri li temm l-MCC b’livell sodisfaċenti jekk it-test tal-ħila 
għandu jsir f’kundizzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed. 

3. Applikant li jkun jixtieq jagħmel kors modulari tal-IR(H) għandu jkun meħtieġ 
itemm il-fażijiet ta’ struzzjoni kollha f’kors approvat wieħed kontinwu ta’ taħriġ.  

4. Il-kors tal-istruzzjoni teoretika għandu jitlesta fi żmien 18-il xahar. L-istruzzjoni tat-
titjira u t-test tal-ħila għandhom jitlestew fi ħdan il-perjodu ta’ validità tal-pass fl-
eżamijiet teoretiċi. 

5. Il-kors għandu jinkludi: 

(a) struzzjoni ta’ tagħrif teoretiku sal-livell ta’ għarfien tal-IR; 

(b) struzzjoni ta’ titjir bi strumenti. 

GĦARFIEN TEORETIKU 

6. Kors modulari tal-IR(H) approvat għandu jinkludi għallinqas 150 siegħa ta’ 
struzzjoni. 

TAĦRIĠ TAT-TITJIR 

7. Kors tal-IR(H) b’magna waħda għandu jinkludi għallinqas 50 siegħa ta’ ħin bi 
strumenti taħt struzzjoni, li minnhom: 

(a) sa 20 siegħa jistgħu jkunu ħin bl-istrumenti fuq l-art f’FNPT I(H) jew (A). 
Dawn l-20 siegħa ta’ ħin ta’ struzzjoni f’FNPT I (H) jew (A) jistgħu jiġu 
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sostitwiti b’20 siegħa ħin ta’ struzzjoni għal IR(H) f’ajruplan, approvat għal 
dan il-kors; jew 

(b) sa 35 siegħa jistgħu jkunu ħin bl-istrumenti fuq l-art f’ħelikopter FTD 2/3, 
FNPT II/III jew FFS. 

L-istruzzjoni ta’ titjira bl-istrumenti għandha tinkludi għallinqas 10 sigħat 
f’ħelikopter iċċertifikat għall-IFR. 

8. Kors ta’ IR(H) fuq aktar minn magna waħda għandu jinkludu għallinqas 55 siegħa 
ħin bl-istrumenti taħt struzzjoni li minnhom; 

(a) sa 20 siegħa jistgħu jkunu ħin bl-istrumenti fuq l-art f’FNPT I (H) jew (A). 
Dawn l-20 siegħa ta’ ħin ta’ struzzjoni f’FNPT I (H) jew (A) jistgħu jiġu 
sostitwiti minn ħin ta’ struzzjoni ta’ 20 siegħa għal IR(H) f’ajruplan, approvat 
għal dan il-kors, jew 

(b) sa 40 siegħa jistgħu jkunu ħin bl-istrumenti fuq l-art f’ħelikopter FTD 2/3, 
FNPT II/III jew FFS. 

L-istruzzjoni ta’ titjira bl-istrumenti għandha tinkludi għallinqas 10 sigħat 
f’ħelikopter iċċertifikat b’aktar minn magna waħda. 

9.1 Id-detenturi ta’ ATPL(H) għandu jkollhom is-sigħat ta’ struzzjoni tal-għarfien 
teoretiku mnaqqsa b’50 siegħa. 

9.2 Id-detentur ta’ IR(A) jista’ jkollu l-ammont ta’ taħriġ meħtieġ imnaqqas b’10 sigħat. 

10. L-eżerċizzji tat-titjir sat-test tal-ħila tal-IR(H) għandhom jinkludu: 

(a) proċeduri ta’ qabel titjira għal titjiriet tal-IFR, inkluż l-użu tal-manwal tat-titjir 
u dokumenti ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru xierqa fit-tħejjija ta’ pjan ta’ titjira 
tal-IFR; 

(b) proċeduri u manuvri għal operazzjoni tal-IFR taħt kundizzjonijiet normali, 
mhux normali u ta’ emerġenza li jkopru għallinqas: 

(i) it-transizzjoni minn titjira b’vista għal titjira bi strumenti mal-qtugħ mill-
art, 

(ii) tluq u usil bi strumenti standard, 

(iii) proċeduri IFR en-route, 

(iv) proċeduri ta’ żamma, 

(v) approċċi bi strumenti għal minima speċifikati, 

(vi) proċeduri ta’ telf ta’ approċċ, 

(vii) inżul minn approċċi bi strumenti, inkluż tidwir forma ta’ ċirku; 

(ċ) manuvri ta’ waqt it-titjira u karatteristiċi parikolari tat-titjira;  

(d) jekk meħtieġ, tħaddim ta’ ħelikopter b’aktar minn magna waħda fl-eżerċizzji 
ta’ hawn fuq, inkluż tħaddim tal-ħelikopter b’referenza għall-istrumenti biss 
b’waħda mill-magni simulata bħala mhux operattiva u tifi u xegħil mill-ġdid 
tal-magna (l-eżerċizzju tal-aħħar għandu jsir f’FFS jew FNPT II jew FTD 2/3). 
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Ċ. IR(As) — Kors modulari ta’ taħriġ għat-titjir 

ĠENERALI 

1. L-għan tal-kors modulari ta’ taħriġ għat-titjir tal-IR(A) huwa li jħarreġ lill-bdoti 
għal-livell ta’ profiċjenza meħtieġ sabiex iħaddmu airships taħt IFR u f’IMC. Il-kors 
jikkonsisti f’żewġ moduli, li jistgħu jittieħdu separatament jew flimkien: 

(a) Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi 

Dan huwa magħmul minn 10 sigħat ta’ ħin bi strumenti taħt struzzjoni, li sa 5 
sigħat minnhom jistgħu jkunu ħin bi strumenti fuq l-art f’BITD, FNPT I jew II, 
jew FFS. Malli jitlesta l-Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi, il-kandidat 
jinħariġlu Ċertifikat ta’ Tlestija tal-Kors. 

(b) Modulu tat-Titjir Strumenti Proċedurali 

Dan jinkludi l-bqija tas-sillabu tat-taħriġ għall-IR(As), 25 siegħa ħin bi 
strumenti taħt struzzjoni, u l-kors ta’ għarfien teoretiku għall-IR(As). 

2. Applikant għal kors modulari tal-IR(As) għandu jkun id-detentur ta’ PPL(As) inkluż 
il-privileġġi li jtir bil-lejl jew CPL(As). Applikant għal Modulu tat-Titjir Strumenti 
Proċedurali, li ma jkollux CPL(As), għandu jkun id-detentur ta’ Ċertifikat ta’ Tmiem 
tal-Kors għall-Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi. 

3. Applikant li jkun jixtieq jibda l-Modulu tat-Titjir Strumenti Proċedurali ta’ kors 
modulari tal-IR(A) għandu jkun meħtieġ li jtemm il-fażijiet struttivi kollha f’kors ta’ 
taħriġ approvat wieħed kontinwu. Qabel il-bidu tal-Modulu tat-Titjir Strumenti 
Proċedurali, l-ATO għandha tiżgura l-kompetenza tal-applikant fil-ħiliet fl-istrumenti 
bażiċi waqt it-titjir. Għandu jingħata taħriġ ta' tfakkir hekk kif meħtieġ.  

4. Il-kors tal-istruzzjoni teoretika għandu jitlesta fi żmien 18-il xahar. Il-Modulu tat-
Titjir Strumenti Proċedurali u t-test tal-ħila għandhom jitlestew fi żmien il-perjodu ta' 
validità tal-pass fl-eżamijiet teoretiċi. 

5. Il-kors għandu jinkludi: 

(a) struzzjoni tal-għarfien teoretiku sal-livell tal-għarfien tal-IR; 

(b) struzzjoni dwar l-istrumenti għat-titjir. 

GĦARFIEN TEORETIKU 

6. Kors modulari tal-IR(A) approvat għandu jinkludi għallinqas 150 siegħa ta’ 
struzzjoni ta’ għarfien teoretik.  

TAĦRIĠ FIT-TITJIR 

7. Kors tal-IR(A) ta’ magna waħda għandu jinkludi għallinqas 35 siegħa ħin fuq 
strumenti taħt struzzjoni li sa 15-il siegħa minnhom jistgħu jkunu ħin għal strumenti 
fuq l-art f'FNPT I, jew sa 20 siegħa f’FFS jew f’FNPT II. Jista’ jsir massimu ta’ 5 
sigħat ta’ ħin fuq l-art bi strumenti ta’ FNPT I. 

8. Id-detentur ta’ CPL(As) jew Ċertifikat ta’ Tmiem ta’ Kors għal Modulu tat-Titjir 
Strumenti Bażiċi jista’ jkollu l-ammont totali ta’ taħriġ meħtieġ fil-paragrafi 7 
imnaqqas b’10 sigħat. L-istruzzjoni totali ta’ titjir bl-istrumenti f’airship għandha 
tikkonforma mal-paragrafi 7. 

9. Jekk l-applikant huwa d-detentur ta’ IR f’kategorija oħra ta’ ajruplan, l-ammont totali 
ta’ struzzjoni tat-titjir jista’ jitnaqqas għal 10 sigħat fuq airships. 
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10. L-eżerċizzji tat-titjir sa test tal-ħila tal-IR(A) għandhom jinkludu: 

(a) Modulu tat-Titjir Strumenti Bażiċi: 

Proċedura u manuvra għal titjira bl-istrumenti bażiċi li jkopru għallinqas: 

(i) titjira bl-istrumenti bażiċi mingħajr appoġġ viżiv estern: 

— titjira orizzontali, 

— tlugħ, 

— inżul, 

— dawriet f’titjira fuq livell wieħed, tlugħ u nżul; 

(ii) pattern tal-istrumenti; 

(iii) radjonavigazzjoni; 

(v) irkupru minn attitudnijiet mhux normali; 

(vi) panil limitat; 

(b) Modulu tat-Titjir Strumenti Proċedurali: 

(i) proċeduri ta’ qabel titjira għal titjiriet tal-IFR, inkluż l-użu tal-manwal 
tat-titjir u dokumenti ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru xierqa fit-tħejjija ta’ 
pjan ta’ titjira tal-IFR; 

(ii) proċeduri u manuvri għal operazzjoni tal-IFR taħt kundizzjonijiet 
normali, mhux normali u ta’ emerġenza li jkopru għallinqas: 

— it-transizzjoni minn titjira b’vista għal titjira bi strumenti mal-qtugħ 
mill-art, 

— tluq u usil bi strumenti standard, 

— proċeduri IFR en-route, 

— proċeduri ta’ żamma, 

— approċċi bi strumenti għal minima speċifikati, 

— proċeduri ta’ telf ta’ approċċ, 

— inżul minn approċċi bi strumenti, inkluż tidwir forma ta’ ċirku; 

(iii) manuvri ta’ waqt it-titjira u karatteristiċi parikolari tat-titjira;  

(iv) tħaddim ta’ airship fl-eżerċizzji ta’ hawn fuq, inkluż tħaddim tal-airship 
biss b’referenza għall-istrumenti b’waħda mill-magni simulata bħala 
mhux operattiva u tifi u xegħil mill-ġdid tal-magna (l-eżerċizzju tal-aħħar 
għandu jsir f’altitudni bla periklu sakemm ma jsirx f’FFS jew f’FNPT II). 
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APPENDIĊI 7 

TEST TAL-ĦILA TAL-IR 

1. Applikant għal IR għandu jkun irċieva struzzjoni dwar l-istess klassi jew tip ta’ 
ajruplan li għandu jintuża fit-test.  

2. Applikant għandu jgħaddi mit-taqsimiet relevanti kollha tat-test tal-ħila. Jekk ma 
jgħaddix minn xi punt f’taqsima, allura ma jgħaddix mit-taqsima kollha. Jekk ma 
jgħaddix minn aktar minn taqsima waħda, dan ikun ifisser li l-applikant ikollu 
jagħmel it-test kollu mill-ġdid. Applikant li ma jgħaddix minn taqsima waħda 
għandu jirrepeti biss it-taqsima li ma jkunx għadda minnha. Jekk ma jgħaddix minn 
xi taqsima ta' test li jkun qed jagħmel mill-ġdid, inkuż dawk it-taqsimiet li jkun 
għadda minnhom f'tentattiv preċedenti, dan ikun ifisser li l-applikant ikollu jagħmel 
it-test kollu mill-ġdid. It-taqsimiet relevanti kollha tat-test tal-ħila għandhom 
jintemmu fi żmien 6 xhur. Jekk ma jirnexxilux jgħaddi mit-taqsimiet relevanti kollha 
tat-test f’żewġ tentattivi, huwa jkollu jirċievi iktar taħriġ. 

3. Iktar taħriġ jista’ jkun meħtieġ wara li ma jkunx għadda minn test tal-ħila. Ma hemm 
ebda limitu għan-numru ta’ testijiet tal-ħila li l-applikant jista' jipprova. 

TWETTIQ TAT-TEST 

4. It-test huwa maħsub sabiex jissimula titjira fil-prattika. Ir-rotta li għandha tiġi 
segwita fl-ajru għandha tintgħażel mill-eżaminatur. Element essenzjali huwa l-abbiltà 
tal-applikant li jippjana u li jmexxi t-titjira mill-materjal ta' informazzjoni (briefing) 
ta' rutina. L-applikant għandu jwettaq l-ippjanar tat-titjira u għandu jiżgura li l-
apparat kollu u d-dokumentazzjoni kollha għat-twettiq tat-titjira jkunu abbord. It-tul 
tat-titjira għandu jkun għallinqas ta’ 1 siegħa. 

5. Jekk l-applikant jagħżel li jtemm test tal-ħila għal raġunijiet meqjusin mhux adegwati 
mill-eżaminatur, l-applikant għandu jwettaq it-test tal-ħila kollu. Jekk it-test jintemm 
għal raġunijiet meqjusin bħala mhux adegwati mill-eżaminatur, dawk it-taqsimiet 
biss li ma jkunux tlestew għandhom jiġu ttestjati f’titjira ulterjuri. 

6. Bid-diskrezzjoni tal-eżaminatur, kwalunkwe manuvra jew proċedura tat-test tista’ 
tiġi ripetuta darba mill-applikant. L-eżaminatur jista’ jwaqqaf it-test fi kwalunkwe 
fażi jekk iqis li t-turija tal-ħila tat-tajran tal-applikant teħtieġ test sħiħ mill-ġdid. 

7. Applikant għandu jtajjar ajruplan minn pożizzjoni fejn ikunu jistgħu jitwettqu l-
funzjonijiet tal-PIC u għandu jwettaq it-test bħallikieku ma kien hemm ebda membru 
ieħor tal-ekwipaġġ. L-eżaminatur ma għandu jieħu sehem f'ebda operazzjoni tal-
ajruplan, għajr meta jkun hemm bżonn ta' intervent fl-interess tas-sigurtà jew sabiex 
jiġi evitat dewmien mhux aċċettabbli għal traffiku ieħor. Ir-responsabbiltà għat-titjira 
għandha tiġi allokata skont ir-regolamenti nazzjonali. 

8. Id-deċiżjonijiet rigward l-għoli/altitudni, għoli/altitudni ta’ nżul minimi u dwar 
approċċi mingħajr suċċess għandhom jiġu stabbiliti mill-applikant u jkun sar qbil 
fuqhom mill-eżaminatur. 

9. Applikant għal IR għandu jindika lill-eżaminatur, il-kontrolli u d-dmirijiet imwettqa, 
inkluż l-identifikazzjoni tal-faċilitajiet tar-radju. Il-kontrolli għandhom jitlestew 
skont il-lista ta’ kontroll awtorizzata għall-ajruplan fuq liema jkun qiegħed isir it-test. 
Matul it-tħejjija ta’ qabel it-titjira għat-test, l-applikant huwa meħtieġ li jistabbilixxi 
s-settings tal-power u l-veloċitajiet. Dejta ta’ prestazzjoni għall-qtugħ mill-art, 
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approċċ u nżul, għandha tiġi kkalkolata mill-applikant skont il-manwal tal-
operazzjonijiet jew skont il-manwal tat-titjira għall-ajruplan użat. 

TOLLERANZI TAT-TEST TAT-TITJIRA 

10. L-applikant għandu juri l-abbiltà li: 

(a) jħaddem l-ajruplan fi ħdan il-limitazzjonijiet tiegħu; 

(b) itemm il-manuvri kollha mingħajr intoppi u bi preċiżjoni; 

(ċ) iqis tajjeb u abbiltà fl-ajru; 

(d) japplika għarfien ajrunawtiku; u 

(e) iżomm kontroll tal-ajruplan il-ħin kollu b’tali mod li r-riżultat ta’ suċċess ta’ 
proċedura jew manuvra qatt ma jkun f’dubju serju. 

11. Il-limiti li ġejjin għandhom japplikaw, jiġu kkoreġuti sabiex jagħmlu tajjeb għal 
kundizzjonijiet turbolenti u għall-kwalitajiet ta’ ġestjoni u prestazzjoni tal-ajruplan 
użat. 

Għoli 

 Ġeneralment ±100 pied  
 Bidu ta’ tidwira f’għoli/altitudni miftehma +50 pied/–0 piedi 
 Għoli/MAP/altitudni minima ta’ nżul +50 pied/–0 piedi 

Intraċċar 

 fuq sostenn bir-radju ±5°  
 Approċċ ta’ preċiżjoni diflezzjoni ta’ nofs skala, azimuth u l-
mogħdija tal-glajd 

Ippuntar 

 il-magni kollha jaħdmu ±5°  
 bi ħsara simulata fil-magna ±10° 

Veloċità 

 il-magni kollha jaħdmu ±5 knots  
 bi ħsara simulata fil-magna +10 knots/–5 knots 

KONTENUT TAT-TEST 

Ajruplani 

TAQSIMA 1 — OPERAZZJONIJIET TA’ QABEL IT-TITJIRA U TLUQ 

Użu tal-lista ta’ kontroll, ħila fl-ajru, proċeduri ta’ anti-icing/de-icing, eċċ., applika fit-
taqsimiet kollha 

a Użu tal-manwal tat-titjira (jew ekwivalenti) b’mod speċjali kalkolazzjoni tal-prestazzjoni 
tal-a/c, massa u bilanċ 

b Użu ta’ dokument tas-Servizzi tat-Traffiku tal-Ajru, dokument tat-temp  
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c Tħejjija ta’ pjan tat-titjira tal-ATC, pjan/log tat-titjira tal-IFR 

d Spezzjoni ta’ qabel it-titjira 

e Minima tat-temp 

f Taxiing 

g Informazzjoni fil-qosor (briefing) ta' qabel qtugħ mill-art, Qtugħ mill-art 

h° Transizzjoni għal titjira bl-istrumenti 

i° Proċeduri ta’ tluq bl-istrumenti, setting tal-altimetru 

j° Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T 

TAQSIMA 2 — MANIĠĠ ĠENERALI° 

a Kontroll tal-ajruplan b’referenza biss għal strumenti, inkluż: livell tat-titjira f’veloċitajiet 
varji, trim 

b Dawriet waqt tlugħ u nżul b’dawra sostnuta ta' Rata 1 

ċ Irkupri minn attitudnijiet mhux normali, inkluż dawriet b’ibbankjar ta’ 45° bank u dawriet 
f’daqqa waqt l-inżul 

d*  Irkupru minn approċċ għal waqfien tal-magna f’titjira fi pjan, dawriet ta’ tlugħ/inżul u 
f’konfigurazzjoni ta’ nżul – applikabbli biss fuq ajruplani 

e  Panil limitat: tlugħ jew inżul stabbilizzat, dawriet f’livell b’Rata 1 fuq headings mogħtija 
minn qabel, irkupru minn attitudnijiet mhux normali — applikabbli biss għall-ajruplani  

TAQSIMA 3 — PROĊEDURI IFR EN-ROUTE° 

a Intraċċar, inkluż interċettazzjoni, eż. NDB, VOR, RNAV 

b Użu ta’ sostenn bir-radju 
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ċ Titjira fi pjan, kontroll ta’ heading, altitudni u veloċità fl-ajru, setting tal-power, teknika ta’ 
trim 

d Settings tal-altimetru 

e Puntwalità u reviżjoni tal-ETAs (żamma en-route, jekk meħtieġ) 

f Monitoraġġ tal-progress tat-titjira, log tat-titjira, użu tal-fjuwil, ġestjoni tas-sistemi 

g Proċeduri ta’ ġestjoni mis-silġ, simulati jekk ikun hemm bżonn 

h Kollaborazzjoni mal-ATC - konformità, proċeduri R/T 

TAQSIMA 4 — PREĊIŻJONI U PROĊEDURI TA’ APPROĊĊ° 

a Setting u kontroll ta’ għajnuniet fin-navigazzjoni, identifikazzjoni tal-faċiltajiet 

b Proċeduri ta’ usil, kontrolli bl-altimetru 

c Informazzjoni fil-qosor (briefing) tal-approċċ u ta’ nżul l-art, inkluż il-kontrolli ta’ 
nżul/approċċ/inżul l-art 

d+ Proċedura ta’ żamma 

e Konformità mal-proċedura ta’ approċċ ippubblikata 

f Puntwalità tal-approċċ 

g Altitudni, kontroll tal-heading tal-veloċità (approċċ stabilizzat) 

h+ Azzjoni ta’ titjir mal-madwar 

i+ Proċedura ta’ approċċ bla suċċess/inżul 

j Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T  

TAQSIMA 5 — PROĊEDURI TA’ APPROĊĊ MHUX TA’ PREĊIŻJONI° 

a Setting u kontroll tal-għajnuniet tan-navigazzjoni, identifikazzjoni tal-faċilitajiet 
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b Proċeduri ta’ usil, setting tal-altimetru 

c 
Informazzjoni fil-qosor (briefing) tal-approċċ u ta’ nżul l-art, inkluż il-kontrolli ta’ 
nżul/approċċ/inżul l-art 

d+ Proċedura ta’ żamma 

e Konformità mal-proċedura ta’ approċċ ippubblikata 

f Puntwalità tal-approċċ 

g Altitudni, kontroll tal-heading tal-veloċità (approċċ stabilizzat) 

h+ Azzjoni ta’ titjir mal-madwar 

i+ Proċedura ta’ approċċ bla suċċess/inżul 

j Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T  

TAQSIMA 6 — TITJIRA B’MAGNA WAĦDA MA TAĦDIMX (ajruplani b’aktar minn 
magna waħda biss)° 

a Ħsara simulata fil-magna wara qtugħ mill-art jew waqt titjir mal-madwar 

b Approċċ, titjir mal-madwar u approċċ bla suċċess proċedurali b’magna waħda ma taħdimx 

ċ Approċċ u nżul b’magna waħda ma taħdimx 

d Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T 

* Tista’ titwettaq fi FFS, FTD 2/3 jew FNPT II. 
+ Tista’ titwettaq fit-taqsima 4 jew fit-taqsima 5. 
° Għandha titwettaq b'referenza għall-istrumenti biss. 

Ħelikopters 

TAQSIMA 1 — TLUQ 

Użu tal-lista ta’ kontroll, ħila fl-ajru, proċeduri ta’ anti-icing/de-icing, eċċ., applika fit-
taqsimiet kollha 
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a Użu tal-manwal tat-titjira (jew ekwivalenti) b’mod speċjali kalkolazzjoni tal-prestazzjoni 
tal-a/c, massa u bilanċ 

b Użu ta’ dokument tas-Servizzi tat-Traffiku tal-Ajru, dokument tat-temp  

c Tħejjija ta’ pjan tat-titjira tal-ATC, pjan/log tat-titjira tal-IFR 

d Spezzjoni ta’ qabel it-titjira 

e Minima tat-temp 

f Taxiing/Taxy fl-ajru f’konformità mal-ATC jew struzzjonijiet tal-ħarrieġ 

g Informazzjoni fil-qosor (briefing) ta' qabel qtugħ mill-art, proċeduri u kontrolli 

h Transizzjoni għal titjira bl-istrumenti 

i Proċeduri ta’ tluq bl-istrumenti 

TAQSIMA 2 — MANIĠĠ ĠENERALI 

a Kontroll tal-ħelikopter b’referenza biss għal strumenti, inkluż: 

b Dawriet waqt tlugħ u nżul b’dawra sostnuta ta' Rata 1 

c Irkupri minn attitudnijiet mhux normali, inkluż dawriet b’ibbankjar ta’ 30° u dawriet 
f’daqqa waqt l-inżul 

TAQSIMA 3 — PROĊEDURI IFR EN-ROUTE 

a Intraċċar, inkluż interċettazzjoni, eż. NDB, VOR, RNAV 

b Użu ta’ sostenn bir-radju 

c Titjira fi pjan, kontroll ta’ heading, altitudni u veloċità fl-ajru, setting tal-power 

d Settings tal-altimetru 

e Żamma mal-ħin u reviżjoni tal-ETAs  
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f Monitoraġġ tal-progress tat-titjira, log tat-titjira, użu tal-fjuwil, ġestjoni tas-sistemi 

g Proċeduri ta’ ġestjoni fis-silġ, simulati jekk ikun hemm bżonn 

h Kollaborazzjoni mal-ATC - konformità, proċeduri R/T 

TAQSIMA 4 — APPROĊĊ TA’ PREĊIŻJONI 

a Setting u kontroll ta’ għajnuniet fin-navigazzjoni, identifikazzjoni tal-faċiltajiet 

b Proċeduri ta’ usil, kontrolli bl-altimetru 

ċ Informazzjoni fil-qosor (briefing) tal-approċċ u ta’ nżul l-art, inkluż il-kontrolli ta’ 
nżul/approċċ/inżul l-art 

d* Proċedura ta’ żamma 

e Konformità mal-proċedura ta’ approċċ ippubblikata 

f Puntwalità tal-approċċ 

g Altitudni, kontroll tal-heading tal-veloċità (approċċ stabilizzat) 

h* Azzjoni ta’ titjir mal-madwar 

i* Proċedura ta’ approċċ bla suċċess/inżul 

j Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T  

* Sabiex issir f’taqsima 4 jew f’taqsima 5. 

TAQSIMA 5 — APPROĊĊ MHUX TA’ PREĊIŻJONI 

a Setting u kontroll tal-għajnuniet tan-navigazzjoni, identifikazzjoni tal-faċilitajiet 

b Proċeduri ta’ usil, setting tal-altimetru 

c Informazzjoni fil-qosor (briefing) tal-approċċ u ta’ nżul l-art, inkluż il-kontrolli ta’ 
nżul/approċċ/inżul l-art 
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d* Proċedura ta’ żamma 

e Konformità mal-proċedura ta’ approċċ ippubblikata 

f Puntwalità tal-approċċ 

g Altitudni, kontroll tal-heading tal-veloċità (approċċ stabilizzat) 

h* Azzjoni ta’ titjir mal-madwar 

i* Proċedura ta’ approċċ bla suċċess/inżul 

j Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T  

* Sabiex issir f’taqsima 4 jew f’taqsima 5. 

TAQSIMA 6 — PROĊEDURI MHUX NORMALI U TA’ EMERĠENZA 

Din it-taqsima tista’ tiġi kkombinata mat-taqsimiet 1 sa 5. It-test għandu jqis il-kontroll tal-
ħelikopter, l-identifikazzjoni tal-magna mhux qed taħdem, azzjonijiet immedjati (touch drills), 
azzjonijiet ta’ segwiment u kontrolli u preċiżjoni tat-titjira, fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: 

a Ħsara simulata fil-magna wara qtugħ mill-art jew mal-/waqt l-approċċ * (f’altitudni sikura 
sakemm ma ssirx f’FFS jew f’FNPT II/III, FTD 2,3) 

*Ħelikopter b’aktar minn magna waħda biss. 

b Ħsara fl-apparat ta’ żieda fl-istabbiltà/sistema idrawlika (jekk applikabbli) 

c Panil limitat 

d Awtorotazzjoni u rkupru għal altitudni pre-stabbilita 

e Approċċ ta’ preċiżjoni manwali mingħajr direttur tat-titjira* 

Approċċ ta’ preċiżjoni manwali b’direttur tat-titjira* 

*Punt wieħed biss jista’ jiġi ttestjat. 

Airships  

TAQSIMA 1 — OPERAZZJONIJIET TA’ QABEL IT-TITJIRA U TLUQ 
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Użu tal-lista ta’ kontroll, ħila fl-ajru, konformità tal-kollaborazzjoni tal-ATC, proċeduri R/T, 
applika fit-taqsimiet kollha 

a Użu tal-manwal tat-titjira (jew ekwivalenti) b’mod speċjali kalkolazzjoni tal-prestazzjoni 
tal-a/c, massa u bilanċ 

b Użu ta’ dokument tas-Servizzi tat-Traffiku tal-Ajru, dokument tat-temp  

c Tħejjija ta’ pjan tat-titjira tal-ATC, pjan/log tat-titjira tal-IFR 

d Spezzjoni ta’ qabel it-titjira 

e Minima tat-temp 

f Informazzjoni fil-qosor (briefing) ta' qabel qtugħ mill-art, proċedura off mast, manuvrar 
fuq l-art 

g Qtugħ mill-art 

h Transizzjoni għal titjira bl-istrumenti 

i Proċeduri ta’ tluq bl-istrumenti, setting tal-altimetru 

j Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T 

TAQSIMA 2 — MANIĠĠ ĠENERALI 

a Kontroll tal-airship b’referenza biss għal strumenti 

b Dawriet waqt tlugħ u nżul b’rata ta’ dawrien sostnuta 

c Irkupri minn attitudnijiet mhux normali 

d Panil limitat  

TAQSIMA 3 — PROĊEDURI IFR EN-ROUTE 

a Intraċċar, inkluż interċettazzjoni, eż. NDB, VOR, RNAV 
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b Użu ta’ sostenn bir-radju 

c Titjira fi pjan, kontroll ta’ heading, altitudni u veloċità fl-ajru, setting tal-power, teknika 
ta’ trim 

d Settings tal-altimetru 

e Żamma mal-ħin u reviżjoni tal-ETAs  

f Monitoraġġ tal-progress tat-titjira, log tat-titjira, użu tal-fjuwil, ġestjoni tas-sistemi 

g Kollaborazzjoni mal-ATC - konformità, proċeduri R/T 

TAQSIMA 4 — PREĊIŻJONI U PROĊEDURI TA’ APPROĊĊ 

a Setting u kontroll ta’ għajnuniet fin-navigazzjoni, identifikazzjoni tal-faċiltajiet 

b Proċeduri ta’ usil, kontrolli bl-altimetru 

c Informazzjoni fil-qosor (briefing) tal-approċċ u ta’ nżul l-art, inkluż il-kontrolli ta’ 
nżul/approċċ/inżul l-art 

d+ Proċedura ta’ żamma 

e Konformità mal-proċedura ta’ approċċ ippubblikata 

f Puntwalità tal-approċċ 

g Approċċ stabilizzat (Altitudni, kontroll tal-heading u tal-veloċità ) 

h+ Azzjoni ta’ titjir mal-madwar 

i+ Proċedura ta’ approċċ bla suċċess/inżul 

j Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T  

TAQSIMA 5 — PROĊEDURI TA’ APPROĊĊ MHUX TA’ PREĊIŻJONI 

a Setting u kontroll tal-għajnuniet tan-navigazzjoni, identifikazzjoni tal-faċilitajiet 
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b Proċeduri ta’ usil, setting tal-altimetru 

c Informazzjoni fil-qosor (briefing) tal-approċċ u ta’ nżul l-art, inkluż il-kontrolli ta’ 
nżul/approċċ/inżul l-art 

d+ Proċedura ta’ żamma 

e Konformità mal-proċedura ta’ approċċ ippubblikata 

f Puntwalità tal-approċċ 

g Approċċ stabilizzat (altitudni, kontroll tal-heading u tal-veloċità) 

h+ Azzjoni ta’ titjir mal-madwar 

i+ Proċedura ta’ approċċ bla suċċess/inżul 

j Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T  

TAQSIMA 6 — TITJIRA B’MAGNA WAĦDA MA TAĦDIMX  

Din it-taqsima tista’ tiġi kkombinata mat-taqsimiet 1 sa 5. It-test għandu jqis il-kontroll tal-
airship, l-identifikazzjoni tal-magna mhux qed taħdem, azzjonijiet immedjati, azzjonijiet ta’ 
segwiment, kontrolli u preċiżjoni tat-titjira, fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: 

a Ħsara simulata fil-magna wara qtugħ mill-art jew f’titjira mal-madwar 

b Approċċ u approċċ bla suċċess proċedurali b’magna waħda ma taħdimx 

c Approċċ u nżul, proċedura ta’ approċċ bla suċċess, b’magna waħda ma taħdimx 

d Kollaborazzjoni tal-ATC - konformità, proċeduri R/T 

+ Tista’ titwettaq jew fit-taqsima 4 jew fit-taqsima 5. 
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APPENDIĊI 8 

KROSS-KLASSIFIKAZZJONI TAL-PARTI IR TA’ KLASSI JEW KONTROLL TAL-
PROFIĊJENZA TAL-KLASSIFIKAZZJONI TA’ KLASSI JEW TIP 

A. Ajruplani 

Kredits għandhom jingħataw biss meta d-detentur ikun qed jivvalida l-privileġġi tal-IR mill-
ġdid għal ajruplani b’magna waħda u ajruplani bi bdot wieħed u għal ajruplani b’aktar minn 
magna waħda, kif xieraq. 

Meta jsir kontroll tal-profiċjenza nkluż  

IR, u d-detentur għandu  

klassifikazzjoni: 

Il-kredit huwa validu lejn il-parti IR fil-
kontroll tal-profiċjenza għal: 

tip MP valida; 

Klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan 

kumpless ta’ prestazzjoni għolja 

klassi SE * u  
Klassifikazzjoni tat-tip SE *, u 
Klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan SP ME, u 
SP ME kumpless, mhux ta’ prestazzjoni 
għolja, krediti biss għat-taqsima 3B tat-test 
tal-ħila għal ajruplan kumpless ta’ 
prestazzjoni mhux għolja ta’ bdot wieħed ta’ 
Appendiċi 9 * 

Klassifikazzjoni SP ME ta’ tip ta’  

ajruplan kumpless, mhux ta’  

prestazzjoni għolja, imħaddem bi  

bdot wieħed 

 

klassi SP ME *, u  
Klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan SP ME  

kumpless, mhux ta’ prestazzjoni għolja, u 
klassi SE u klassifikazzjoni tat-tip * 

Klassifikazzjoni SP ME ta’ tip ta’ 

ajruplan kumpless, mhux ta’  

prestazzjoni għolja, ristrett għal 

tħaddim MP 

 

a. klassi SP ME*, u  
b. Klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan SP ME  
kumpless, mhux ta’ prestazzjoni għolja*, u 

c. klassi SE u klassifikazzjoni tat-tip *  

Klassifikazzjoni ta’ klassi SP ME,  

imħaddem bi bdot wieħed 

 

klassi SE u klassifikazzjoni tat-tip, u  
klassi SP ME, u  
Klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan SP ME  

kumpless, mhux ta’ prestazzjoni għolja  

Klassifikazzjoni ta’ klassi SP ME,  

ristrett għal tħaddim MP 

 

klassi SE u klassifikazzjoni tat-tip *, u  
klassi SP ME*, u  
Klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan SP ME  

kumpless, mhux ta’ prestazzjoni għolja*  

klassi SP klassifikazzjoni SE klassi SE u klassifikazzjoni tat-tip 

Klassifikazzjoni tat-tipSP SE klassi SE u klassifikazzjoni tat-tip 

* Diment li fi ħdan it-12-il xahar preċedenti, l-applikant ikun tar għallinqas tliet tluq u 
approċċi IFR fuq ajruplan ta’ klassi jew tip SP f’operazzjonijiet ta’ bdot wieħed, jew, għal 
ajruplani ta’ prestazzjoni mhux għolja b’aktar minn magna waħda, l-applikant ikun għadda 
minn taqsima 6 tat-test tal-ħila għal ajruplani mhux kumplessi mhux ta’ prestazzjoni għolja li 
jittajru biss b’referenza għal strumenti f’operazzjoni ta’ bdot wieħed. 
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B. Ħelikopters 

Kredits għandhom jingħataw biss meta d-detentur ikun qed jivvalida l-privileġġi tal-IR mill-
ġdid għal ħelikopters b’magna waħda u ħelikopters bi bdot wieħed kif xieraq. 

Meta jsir kontroll tal-profiċjenza nkluż  

IR, u d-detentur għandu  

klassifikazzjoni: 

 

Il-kredit huwa validu lejn il-parti IR fil
profiċjenza għal: 

Klassifikazzjoni tat-tip MPH  Klassifikazzjoni tat-tip SE *, u 

Klassifikazzjoni tat-tip SP ME * 

Klassifikazzjoni tat-tip SP ME,  

imħaddem bħala bdot waħdieni 

 

Klassifikazzjoni tat-tip SE , 

Klassifikazzjoni tat-tip SP ME. 

Klassifikazzjoni tat-tip SP ME,  

ristrett għal tħaddim b’aktar minn bdot wieħed 

Klassifikazzjoni tat-tip SE , 

Klassifikazzjoni tat-tip SP ME. * 

 

* Diment li fi ħdan it-12-il xahar preċedenti, l-applikant ikun tar għallinqas tliet tluq u 
approċċi IFR fuq ħelikopter tat-tip SP f’operazzjoni SP. 

APPENDIĊI 9 

TAĦRIĠ, TEST TAL-ĦILA U KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA GĦAL 
KLASSIFIKAZZJONIJIET TAT-TIP U KLASSI MPL, ATPL, U KONTROLL TAL-

PROFIĊJENZA GĦAL IRS 

A. Ġenerali 

1. Applikant għal test tal-ħila għandu jkun irċieva struzzjoni fuq l-istess klassi jew tip 
ta’ ajruplan li għandu jintuża fit-test.  

2. Fil-każ ta’ nuqqas milli jgħaddi mit-taqsimiet kollha tat-test f’żewġ tentattivi, ikun 
jeħtieġ aktar taħriġ. 

3. Ma hemm ebda limitu għan-numru ta’ testijiet tal-ħiliet li jistgħu jsiru. 

KONTENUT TAL-KONTROLL TAT-TAĦRIĠ, TEST TAL-ĦILA/KONTROLL TAL-
PROFIĊJENZA  

4. Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita 
skont il-Part-21, is-sillabu tal-istruzzjoni tat-titjir għandu jikkonforma ma’ dan l-
Appendiċi. Is-sillabu jista’ jitnaqqas għal esperjenza preċedenti fuq tipi ta’ ajruplani 
simili, kif stabbilit fid-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti-21. 

5. Għajr fil-każ ta’ testijiet tal-ħila għall-kwistjoni ta’ ATPL, meta jkun definit b’dan il-
mod fid-dejta dwar l-adegwatezza operattiva stabbilita skont il-Parti-21 għat-tip 
speċifiku, jista’ jingħata kreditu għal punti tat-test tal-ħila komuni għal tipi oħrajn 
jew għal varjanti oħrajn meta l-bdot ikun ikkwalifikat. 

TWETTIQ TAT-TEST/KONTROLL 
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6. L-eżaminatur jista’ jagħżel bejn test tal-ħila differenti jew xenarji tal-kontroll tal-
profiċjenza li jkun fihom operazzjonijiet relevanti simulati u approvati mill-awtorità 
kompetenti. Simulaturi ta’ titjira sħiħa u apparat ieħor tat-taħriġ, meta disponibbli u 
tkun xi tkun il-lokalizzazzjoni tagħhom, għandhom jintużaw, kif stabbilit f’din il-
Parti. It-tul tat-test/kontroll għandu jkun għallinqas:: 

(a) 120 minuta għal MPL, ATPL, klassifikazzjonijiet tat-tip b’aktar minn bdot 
wieħed u klassifikazzjonijiet tat-tip ta’ ajruplan kumpless ta’ prestazzjoni 
għolja ta’ bdot wieħed; u 

(b) 60 minuta għal IR u klassi ta’ bdot wieħed jew klassifikazzjonijiet tat-tip 

7. Matul il-kontroll tal-profiċjenza, l-eżaminatur għandu jivverifika li d-detentur tal-
klassi jew klassifikazzjoni tat-tip iżomm livell adgewat ta’ għarfien teoretiku.  

8. Jekk l-applikant jagħżel li jtemm test tal-ħila għal raġunijiet meqjusin inadegwati 
mill-eżaminatur, l-applikant għandu jerġa’ jwettaq it-test tal-ħila kollu. Jekk it-test 
jiġi mitmum għal raġunijiet meqjusin adegwati mill-eżaminatur, dawk it-taqsimiet 
biss li ma jkunux ġew mitmuma għandhom jiġu ttestjati f’titjira ulterjuri. 

9. Għad-diskrezzjoni tal-eżaminatur, kull manuvra jew proċedura tat-test tista’ tiġi 
ripetuta darba mill-applikant. L-eżaminatur jista’ jwaqqaf it-test fi kwalunkwe fażi 
jekk huwa jqis li t-turija mill-applikant tal-ħila fit-titjir teħtieġ test sħiħ mill-ġdid. 

10. Applikant għandu jkun meħtieġ itajjar ajruplan minn pożizzjoni fejn ikunu jistgħu 
jitwettqu l-funzjonijiet tal-PIC jew tal-ko-pilota, kif relevanti, u li jwettaq it-test 
bħallikieku ma kien hemm ebda membru ieħor tal-ekwipaġġ jekk ikun qed jagħmel 
it-test/kontroll taħt kundizzjonijiet ta’ bdot wieħed. Ir-responsabbiltà għat-titjira 
għandha tiġi allokata skont ir-regolamenti nazzjonali. 

11. Matul it-tħejjija ta’ qabel it-titjira għat-test, l-applikant huwa meħtieġ li jistabbilixxi 
s-settings tal-power u l-veloċitajiet. Applikant għandu jindika lill-eżaminatur, il-
kontrolli u d-dmirijiet imwettqa, inkluż l-identifikazzjoni tal-faċilitajiet tar-radju. Il-
kontrolli għandhom jitlestew skont il-lista ta’ kontroll awtorizzata għall-ajruplan fuq 
liema jkun qiegħed isir it-test u, jekk applikabbli, skont il-kunċett tal-MCC. Dejta ta’ 
prestazzjoni għall-qtugħ mill-art, approċċ u nżul, għandha tiġi kkalkolata mill-
applikant skont il-manwal tal-operazzjonijiet jew skont il-manwal tat-titjira għall-
ajruplan użat. 

12. L-eżaminatur ma għandu jieħu sehem f'ebda operazzjoni tal-ajruplan, għajr meta 
jkun hemm bżonn ta' intervent fl-interess tas-sigurtà jew sabiex jiġi evitat 
dewmien’mhux aċċettabbli għal traffiku ieħor. 

REKWIŻITI SPEĊIFIĊI GĦAT-TEST TAL-ĦILA/KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA 
GĦAL KLASSIFIKAZZJONIJIET TAT-TIP TA’ AJRUPLAN B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED, GĦAL KLASSIFIKAZZJONIJIET TA’ TIP TA’ AJRUPLAN BI BDOT 
WIEĦED, META MĦADDMA F’OPERAZZJONIJIET B’AKTAR MINN BDOT WIEĦED, 
GĦAL MPL U ATPL 

13. It-test tal-ħila għal ajruplan b’aktar minn bdot wieħed jew għal ajruplan bi bdot 
wieħed meta mħaddem f’operazzjoni b’aktar minn bdot wieħed għandu jsir 
f’ambjent b’ekwipaġġ magħmul minn aktar minn persuna waħda. Applikant ieħor 
jew bdot ikkwalifikat bi klassifikazzjoni tat-tip oħra jista’ joqgħod bħala tieni bdot. 
Jekk jintuża ajruplan, it-tieni bdot għandu jkun l-eżaminatur jew ħarrieġ. 
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14. L-applikant għandu jopera bħala PF matul it-taqsimiet kollha tat-test tal-ħila, għajr 
għal proċeduri anormali u ta’ emerġenza, li jistgħu jsiru bħala PF jew PNF skont 
MCC. L-applikant għall-kwistjoni inizjali ta’ klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan 
b’aktar minn bdot wieħed jew ATPL għandu juri wkoll l-abbiltà li jaġixxi bħala 
PNF. Għat-test tal-ħila, l-applikant jista’ jagħżel jew is-sit fuq in-naħa tal-lemin jew 
dak fuq in-naħa tax-xellug jekk il-punti kollha jkunu jistgħu jitwettqu mis-sit 
magħżul. 

15. Il-kwistjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu kkontrollati speċifikament mill-eżaminatur għal 
applikanti għall-ATPL jew klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan b’aktar minn bdot 
wieħed jew għal operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed f’ajruplan bi bdot wieħed 
li jestendu għad-dmirijiet ta’ PIC, irrispettivament minn jekk l-applikant jaġixxix 
bħala PF jew PNF: 

(a) ġestjoni ta’ kooperazzjoni tal-ekwipaġġ; 

(b) żamma ta’ kontroll ġenerali tal-operazzjoni tal-ajruplan b’superviżjoni xierqa; 
u 

(ċ) stabbiliment ta’ prijoritajiet u teħid ta’ deċiżjonijiet skont l-aspetti tas-sigurtà u 
regoli u regolamenti relevanti xierqa għas-sitwazzjoni operattiva, inkluż 
emerġenzi. 

16. It-test/kontroll għandu jsir taħt IFR, jekk il-klassifikazzjoni tal-IR tkun inkluż, u 
kemm jista’ jkun għandu jitwettaq f’ambjent tat-trasport tal-ajru kummerċjali 
simulat. Element essenzjali li għandu jiġi kkontrollat huwa l-abbiltà li wieħed 
jippjana u jwettaq it-titjira minn materjal ta’ informazzjoni fil-qosor (briefing) ta’ 
rutina. 

17. Meta l-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip ikun inkluda inqas minn sagħtejn ta’ taħriġ 
f’titjira fuq l-ajruplan, it-test tal-ħila jista’ jsir f’FFS u jista’ jintemm qabel it-taħriġ 
tat-titjir fuq l-ajruplan. F’dak il-każ, ċertifikat tat-tmiem tal-kors tal-klassifikazzjoni 
tat-tip inkluż it-taħriġ tat-titjir fuq l-ajruplan, għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità 
kompetenti qabel il-klassifikazzjoni tat-tip ġdida tiddaħħal fil-liċenzja tal-applikant. 

B. Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ ajruplan 

MARKI BIEX JGĦADDI MIT-TEST 

1. Fil-każ ta’ ajruplani bi bdot wieħed, bl-eċċezzjoni ta’ ajruplani ta’ prestazzjoni għolja 
ta’ bdot wieħed, l-applikant għandu jgħaddi mit-taqsimiet kollha tat-test tal-ħila jew 
tal-kontroll tal-profiċjenza. Jekk ma jgħaddix minn xi punt f’taqsima, allura ma 
jgħaddix mit-taqsima kollha. Jekk ma jgħaddix minn aktar minn taqsima waħda, dan 
ikun ifisser li l-applikant ikollu jerġa’ jagħmel it-test jew il-kontroll mill-ġdid. 
Kwalunkwe applikant li ma jgħaddix minn taqsima waħda għandu jerġa’ jagħmel it-
taqsima li ma jkunx għadda minnha mill-ġdid. Jekk ma jgħaddix minn xi taqsima ta' 
test li jkun qed jagħmel mill-ġdid, inkuż dawk it-taqsimiet li jkun għadda minnhom 
f'tentattiv preċedenti, dan ikun ifisser li l-applikant ikollu jagħmel it-test jew il-
kontroll kollu mill-ġdid. Għal ajruplani bi bdot wieħed b’aktar minn magna waħda, l-
applikant għandu jgħaddi mit-taqsima 6 tat-test jew kontroll relevanti, li tindirizza 
titjira asimmetrika. 

2. Fil-każ ta’ ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja b’aktar minn bdot wieħed u 
dawk bi bdot wieħed, l-applikant għandu jgħaddi mit-taqsimiet kollha tat-test tal-ħila 
jew tal-kontroll tal-profiċjenza. Jekk ma jgħaddix minn aktar minn 5 punti, dan ikun 
jeħtieġ li l-applikant ikollu jagħmel it-test jew il-kontroll kollu mill-ġdid. Kull 
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applikant li ma jgħaddix minn 5 jew inqas punti għandu jagħmel il-punti li ma jkunx 
għadda minnhom mill-ġdid. It-taqsima 6 mhijiex parti mit-test tal-ħila tal-ATPL jew 
MPL. Jekk l-applikant ma jgħaddix biss jew ma jagħmilx it-taqsima 6, il-
klassifikazzjoni tat-tip tinħareġ mingħajr privileġġi ta’ CAT II jew CAT III. Biex il-
privileġġi tal-klassifikazzjoni tat-tip jiġu estiżi għal CAT II jew CAT III, l-applikant 
għandu jgħaddi mit-taqsima 6 fuq it-tip ta’ ajruplan ix-xieraq. 

TOLLERANZI TAT-TEST TAT-TITJIRA 

3. L-applikant għandu juri l-abbiltà li: 

(a) jħaddem l-ajruplan fi ħdan il-limitazzjonijiet tiegħu; 

(b) itemm il-manuvri kollha mingħajr intoppi u bi preċiżjoni; 

(ċ) iqis tajjeb u abbiltà fl-ajru; 

(d) japplika għarfien ajrunawtiku; u 

(e) iżomm kontroll tal-ajruplan il-ħin kollu b’tali mod li r-riżultat ta’ suċċess ta’ 
proċedura jew manuvra qatt ma jkun f’dubju; 

(f) jifhem u japplika proċeduri ta’ koordinazzjoni tal-ekwipaġġ u ta’ 
inkapaċitazzjoni, jekk applikabbli; u 

(g) jikkomunika b’mod effettiv mal-membri l-oħrajn tal-ekwipaġġ, jekk 
applikabbli. 

4. Il-limiti li ġejjin għandhom japplikaw, jiġu kkoreġuti sabiex jagħmlu tajjeb għal 
kundizzjonijiet turbolenti u għall-kwalitajiet ta’ ġestjoni u prestazzjoni tal-ajruplan 
użat: 

 Għoli 

 Ġeneralment ±100 pied  
Bidu ta’ titjira mal-madwar f’għoli deċiż minn qabel + 50 pied/-0 piedi  
Għoli/altitudni minima tal-inżul + 50 pied/-0 piedi 

 Intraċċar 

 fuq sostenn bir-radju ± 5°  

 Approċċ ta’ preċiżjoni diflezzjoni ta’ nofs skala, azimuth u l-mogħdija tal-
glajd 

 Ippuntar 

 il-magni kollha jaħdmu ± 5°  
bi ħsara simulata fil-magna ± 10° 

 Veloċità 

 il-magni kollha jaħdmu ± 5 knots  
bi ħsara simulata fil-magna +10 knots/-5 knots 

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-ĦILA/KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA  

5. Ajruplani bi bdot wieħed, għajr għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja 

(a) Is-simboli li ġejjin ifissru: 

P= Imħarreġ bħala PIC jew Ko-pilota u bħala Bdot Itir (PF) u Bdot Mhux 
Itir (PNF) X= Għal dan l-eżerċizzju għandhom jintużaw simulaturi tat-
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titjir, jekk disponibbli, inkella ajruplan għandu jintuża jekk xieraq għall-
manuvra jew proċedura 

P#= It-taħriġ għandu jkun ikkumplimentat bi spezzjoni ta’ ajruplan 
b’sorveljanza 

(b) It-taħriġ prattiku għandu jsir għallinqas fil-livell tal-apparat tat-taħriġ muri 
bħala (P), jew jista’ jsir fi kwalunkwe livell ogħla ta’ apparat muri bil-vleġġa (-
--->) 

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex jindikaw l-apparat tat-taħriġ użat: 

A = Ajruplan 

FFS = Simulatur ta’ Titjira sħiħa 

FTD = Apparat tat-Taħriġ tat-Titjira (inkluż FNPT II għall-klassifikazzjoni tal-
klassi ta’ ME) 

(ċ) Il-punti bi stilla (*) ħdejhom tat-taqsima 3B u, għal aktar minn magna waħda, 
taqsima 6, għandhom jittajru biss b’referenza għall-istrumenti jekk il-
validazzjoni mill-ġdid/tiġdid ta’ IR tkun inkluża fit-test tal-ħila jew fil-kontroll 
tal-profiċjenza. Jekk il-punti bi stilla (*) ħdejhom ma jittajrux biss b’referenza 
għall-istrumenti matul it-test tal-ħila jew il-kontroll tal-profiċjenza, u meta ma 
jkun hemm ebda kreditu ta’ privileġġi IR, il-klassifikazzjoni tal-klassi jew tip 
tkun ristretta għal VFR biss.  

(d) It-taqsima 3A għandha titlesta sabiex tiġi vvalidata mill-ġdid klassifikazzjoni 
tat-tip jew ta’ klassi b’aktar minn magna waħda, VFR biss, fejn l-esperjenza 
meħtieġa ta’ 10 setturi ta’ rotot fi ħdan 12-il xahar preċedenti ma tkunx 
inkisbet. Taqsima 3A mhijex meħtieġa jekk taqsima 3B tkun tlestiet. 

(e) Fejn tidher l-ittra ‘M’ fil-kolonna tat-test tal-ħila jew tal-kontroll tal-
profiċjenza, dan ikun jindika l-eżerċizzju obbligatorju jew għażla fejn jidher 
aktar minn eżerċizzju wieħed. 

(f) FFS jew FNPT II għandu jintuża għal taħriġ prattiku għal klassifikazzjonijiet 
ta’ klassi tat-tip jew b’aktar minn magna waħda jekk jiffurmaw parti minn kors 
ta’ klassifikazzjoni tal-klassi jew tip approvat. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin 
sejrin japplikaw għall-approvazzjoni tal-kors: 

(i) il-kwalifika tal-FFS jew FNPT II kif stabbilit f’Parti-OR; 

(ii) il-kwalifiki tal-ħarrieġa; 

(iii) l-ammont ta’ taħriġ FFS jew FNPT II ipprovdut fuq il-kors; u 

(iv) il-kwalifiki u l-esperjenza preċedenti fuq tipi simili tal-bdot taħt taħriġ. 

(g) Meta jitwettaq test tal-ħila jew kontroll tal-profiċjenza f’operazzjonijiet b’aktar 
minn bdot wieħed, klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għal 
operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed. 
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PROĊEDURA TA’ TEST 

 

AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

TAQSIMA 1 

1 

1.1 

Tluq 

Qabel titjira inklużi: 
Dokumentazzjoni 
Massa u bilanċ
Tagħrif dwar it-temp 

NOTAM 

      

1.2 Verifiki qabel ma jibda t-titjir       

1.2.
1 

Esterni P#  P    

1.2.
2 

Interni   P  M  

1.3 Magna qed tinxtegħel: 
Normali 
Funzjonijiet ħżiena 

P----> ----> ---->  M  

1.4 
‘Taxiing’  

P----
> 

---->  M  
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AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

1.5 Verifika qabel it-tluq: 
Run-up tal-magna (jekk 
applikabbli) 

P----> ----> ---->  M  

1.6 Proċedura ta’ tluq: 
Normali bil-flapps issettjati skont 
il-Manwal tat-Titjir
Riħ kontra (jekk il-kundizzjonijiet 
ikunu magħrufa) 

 
P----
> 

---->    

1.7 Tlugħ:  
Vx/Vy 
Tidwir lejn direzzjonijiet
Livellar 

 
P----
> 

---->  M  

1.8 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

      

TAQSIMA 2 

2 

2.1 

‘Airwork’ (VMC) 

Titjira dritta u livellata b’veloċità 
diversa nkluża titjira b’veloċità 
serjament baxxa fl-ajru bil-flapps 
u mingħajrhom (inkluż approċċ 
għal VMCA meta applikabbli) 

 
P----
> 

---->    



 

MT   MT 

AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

2.2 Tidwiriet weqfin (360° xellug u 
lemin b’xaqliba trasversali 
(xaqliba trasversali (‘bank’)) ta’ 
45°) 

 
P----
> 

---->  M  

2.3 Waqfien u rkupru:  

(i) Waqfien mingħajr periklu  

(ii) Approċċ għal waqfien 
f’dawra ta’ nżul u b’xaqliba 
trasversali (‘bank’) 
b’konfigurazzjoni ta’ approċċ u 
qawwa 

(iii) Approċċ għal waqfien 
b’konfigurazzjoni ta’ nżul u 
qawwa 

(iv) Approċċ għal waqfien, 
dawra għat-tlugħ bil-flapp tat-tluq 
u b’qawwa tat-tlugħ (ajruplani 
b’magna waħda biss) 

 
P----
> 

---->  M  

2.4 Maniġġjar bl-użu tal-bdot 
awtomatiku u direttur tat-titjira 
(jista’ jsir fit-taqsima 3) jekk 
applikabbli 

 
P----
> 

---->  M  

2.5 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

      

 

TAQSIMA 3A 



 

MT   MT 

AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

3A 
 

3A.
1 

Proċeduri VFR ‘en-route’  

(ara B.5 (c) u (d)) 

Pjan ta’ titjira, kalkoli preċiżi u 
qari ta’ mapep 

       

3A.
2 

Żamma ta’ altitudni, direzzjoni u 
veloċità 

       

3A.
3 

Orjentazzjoni, ħin f’waqtu u 
reviżjoni ta’ ETAs 

       

3A.
4 

Użu ta’ għajnuniet ta’ 
navigazzjoni bir-radju (jekk 
applikabbli) 

       

3A.
5 

Maniġġjar ta’ titjira (ġurnal ta’ 
abbord titjira, verifiki ta’ rutina 
inklużi fjuwil, sistemi u 
formazzjoni ta’ silġ) 

       

3A.
6 

Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

      

TAQSIMA 3B 

3B 

3B.1
* 

Titjira bl-istrumenti 

IFR ta’ tluq 
 

 

P----
> 

 

---->
 

 

M 
 



 

MT   MT 

AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

3B.2
* 

IFR ‘en-route’  
P----
> 

---->  M  

3B.3
* 

Proċeduri ta’ stennija fir-rotta  
P----
> 

---->  M  

3B.4
* 

ILS għal DH/A ta’ 200 (60 m) 
jew għal proċedura minima 
(jista’ jintuża l-bdot awtomatiku 
għal intersezzjoni fi trajettorja ta’ 
nżul) 

 
P----
> 

---->  M  

3B.5
* 

Approċċ mingħajr preċiżjoni 
għal MDH/A u MAP 

 
P----
> 

---->  M  

3B.6
* 

Eżerċizzji f’titjir inkluż ħsara 
simulata tal-kumpass u tal-
indikatur tal-altitudni: 

tidwiriet b’rata 1, 

rkupri minn altitudnijiet mhux 
tas-soltu 

P----> ----> ---->  M  

3B.7
* 

Falliment ta’ lokalizzatur jew ta’ 
trajettorja ta’ nżul  

P----> ----> ---->    

3B.8
* 

Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

      



 

MT   MT 

AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

 Mħolli vojt apposta       

TAQSIMA 4 

4 

4.1 
Wasla u nżul 

Proċedura ta’ wasla f’ajruport 
 

 

P----
> 

 

----> 
 

 

M 
 

4.2 
Nżul normali  

P----
> 

---->  M  

4.3 
Inżul mingħajr flapps  

P----
> 

---->  M  

4.4 Inżul f’riħ kontra (jekk il-
kundizzjonijiet ikunu tajbin) 

 
P----
> 

---->    

4.5 Approċċ u nżul b’magna 
mixgħula iżda mhux ingranata 
(‘idle power’) sa 2000 ’il fuq 
mir-runway (ajruplan b’magna 
waħda biss) 

 
P----
> 

---->    

4.6 Titjira mad-dawra minn għoli 
minimu 

 
P----
> 

---->  M  

4.7 Titjira mad-dawra u nżul bil-lejl 
(jekk applikabbli) 

P----> ----> ---->    



 

MT   MT 

AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

4.8 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

      

TAQSIMA 5 

5 

 

Proċeduri anormali u ta’ 
emerġenza  
(Din is-taqsima tista’ tingħaqad 
mat-taqsimiet 1 sa 4) 

      

5.1 Qtugħ mill-art rifjutat f’veloċità 
raġjonevoli 

 
P----
> 

---->  M  

5.2 Ħsara simulata ta’ magna wara 
qtugħ mill-art (ajruplani b’magna 
waħda biss) 

  P  M  

5.3 Inżul furzat simulat mingħajr 
enerġija (ajruplani b’magna 
waħda biss) 

  P  M  

5.4 Emerġenzi simulati: 

(i) nar jew duħħan waqt 
titjira, 

(ii) sistemi jaħdmu ħażin 
skont il-każ 

P----> ----> ---->    



 

MT   MT 

AJRUPLANI BI BDOT WIEĦED, 
ĦLIEF GĦAL AJRUPLANI 
KUMPLESSI TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA TA’ 
KLASSIFIKAZZJON
I TAL-KLASSI JEW 
TIP/VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri 
   Data tal-

verifika 

 

FTD FFS A 

L-inizjali 
tal-istruttur 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

A 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

5.5 Tifi u xegħil mill-ġdid tal-magna 
(Test tal-ħila ME biss) (f’altitudni 
mingħajr periklu jekk isir 
f’inġenji tal-ajru) 

P----> ----> ---->    

5.6 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, R/T  

Proċedura 

      

TAQSIMA 6 

6 

6.1* 

Titjira asimetrika simulata 

(Din it-taqsima tista’ tingħaqad 
mat-taqsimiet 1 sa 5) 

Ħsara simulata ta’ magna waqt 
tluq (f’altitudni mingħajr periklu 
sakemm isir f’FFS jew f’FNPT II 
) 

P----> ----> 
---
>X 

 M  

6.2* Approċċ asimetriku u titjira mal-
madwar 

P----> ----> ---->  M  

6.3* Approċċ asimetriku u nżul sħiħ 
sal-waqfien 

P----> ----> ---->  M  

6.4 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

      



 

MT   MT 

6. Ajruplani b’aktar minn bdot wieħed u ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni 
għolja bi bdot wieħed 

(a) Is-simboli li ġejjin ifissru:  

P= Imħarreġ bħala PIC jew Kobdot u bħala PF u PNF għall-ħruġ ta’ 
klassifikazzjoni tat-tip skont il-każ. 

X= Għandhom jintużaw simulaturi għal dan l-eżerċizzju, jekk ikunu 
disponibbli; inkella għandhom jintużaw inġenji tal-ajru jekk ikunu tajbin 
għall-manuvra jew proċedura. 

P#= It-taħriġ għandu jkun ikkumplimentat minn spezzjoni b’superviżjoni ta’ 
ajruplan. 

(b) It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell ta’ tagħmir ta’ taħriġ muri 
bħala (P), jew jista’ jsir sa kull livell ogħla ta’ tagħmir muri bil-vleġġa (----->). 

L-abbrevjazzjonijiet li ġejjin jintużaw biex juru t-tagħmir ta’ taħriġ użat: 

A = Ajruplan 

FFS = Simulatur ta’ Titjira Sħiħa 

FTD = Apparat ta’ Taħriġ fit-Titjir 

OTD = Apparat Ieħor ta’ Taħriġ 

(ċ) Il-punti li għandhom stilla (*) magħhom għandhom jittajru biss b’referenza 
għal strumenti. Jekk din il-kundizzjoni ma titħarisx matul it-test tal-ħila jew il-
verifika tal-profiċjenza, il-klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għal 
VFR biss.  

(d) Fejn tidher l-ittra ‘M’ fil-kolonna tat-test tal-ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza 
din tindika l-eżerċizzju obbligatorju. 

(e) FFS għandu jintuża għal taħriġ prattiku u għal ittestjar jekk l-FFS jagħmel parti 
minn kors approvat ta’ klassifikazzjoni tat-tip. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin 
għandhom japplikaw għall-approvazzjoni tal-kors: 

(i) il-kwalifika tal-FFS jew tal-FNPT II; 

(ii) il-kwalifiki tal-ħarrieġa; 

(iii) l-ammont ta’ taħriġ dwar FFS jew FNPT II mogħti tul il-kors; u 

(iv) il-kwalifiki u l-esperjenza preċedenti dwar tipi simili tal-bdot li jkun qed 
jitħarreġ. 

(f) Manuvri u proċeduri għandhom jinkludu MCC għal ajruplan b’aktar minn bdot 
wieħed u għal ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed 
f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot wieħed. 

(g) Manuvri u proċeduri għandhom isiru fi rwol ta’ bdot wieħed għal ajruplani 
kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed f’operazzjonijiet bi bdot 
wieħed. 

(h) Fil-każ ta’ ajruplani kumplessi ta’ prestazzjoni għolja bi bdot wieħed, meta jsir 
test tal-ħila jew ta’ verifika tal-profiċjenza f’operazzjonijiet b’aktar minn bdot 
wieħed, il-klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għal operazzjonijiet 
b’aktar minn bdot wieħed. Jekk jintalbu privileġġi ta’ bdot wieħed, għandhom 



 

MT   MT 

jitlestew il-manuvri/proċeduri fi 2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 u mill-inqas 
manuvra/proċedura waħda mit-taqsima 3.4 minbarra dik ta’ bdot wieħed. 



 

MT   MT 

 

AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

TAQSIMA 1 

1 Tħejjija għal titjira 

1.1 Kalkolazzjoni tal-
prestazzjoni 

 

P 
      

1.2 Spezzjoni viżiva esterna 
tal-ajruplan; lokazzjoni ta’ kull 
oġġett u l-iskop tal-ispezzjoni 

P#   P    

1.3 Spezzjoni tal-‘cockpit’  P-----
> 

-----> ----->    

1.4 L-użu tal-lista ta’ 
kontroll qabel ma jinxtegħlu l-
magni, proċeduri tal-bidu, 
verifika tat-tagħmir tar-radju u 
tan-navigazzjoni, l-għażla u l-
iffissar tal-frekwenzi ta’ 
navigazzjoni u komunikazzjoni 

P-----
> 

-----> -----> ----->  M  



 

MT   MT 

AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

1.5 ‘Taxiing’ b’konformità 
mal-kontroll tat-traffiku tal-ajru 
jew mal-istruzzjonijiet tal-
ħarrieġ 

  
P-----
> 

-----> 

   

1.6 Verifiki qabel it-tluq  P-----
> 

-----> ----->  M  

TAQSIMA 2  

2 Qtugħ mill-art 

2.1 Qtugħ mill-art normali 
bil-flapps issettjati b’mod 
differenti, inkluż qtugħ mill-art 
ta’ malajr 

  
P-----
> 

----->    

2.2* Qtugħ mill-art bl-
istrumenti; tkun meħtieġa 
transizzjoni għal titjira bl-
istrumenti matul rotazzjoni jew 
minnufih wara tlugħ fl-ajru 

  
P-----
> 

----->    

2.3 Qtugħ mill-art f’riħ 
kontra  

  
P-----
> 

----->    



 

MT   MT 

AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

2.4 Qtugħ mill-art f’massa 
massima ta’ qtugħ mill-art 
(massa massima attwali jew 
simulata ta’ qtugħ mill-art) 

  
P-----
> 

----->    

2.5 Qtugħ mill-art bi ħsara 
simulata tal-magna: 

2.5.1* ftit wara li tintlaħaq V2 

  
P-----
> 

----->    

(F’ajruplani li ma jkunux 
iċċertifikati bħala kategorija ta’ 
ajruplani ta’ trasport jew ta’ 
kategorija ta’ vvjaġġar minn 
post għal ieħor, il-ħsara fil-
magna ma għandhiex tkun 
simulata qabel ma jintlaħaq 
għoli massimu ta’ 500 pied 'il 
fuq mit-tarf tar-runway. Għal 
ajruplani li jkollhom l-istess 
prestazzjoni ta’ ajruplan ta’ 
trasport fir-rigward tal-massa 
ta’ qtugħ mill-art u ta’ altitudni 
ta’ densità, il-ħarrieġ jista’ 
jissimula l-ħsara ta’ magna ftit 
wara li tintlaħaq V2) 
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AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

2.5.2* bejn V1 u V2   P X  
M  
FFS 
Biss 

 

2.6 Tluq rifjutat f’veloċità 
raġjonevoli qabel ma tintlaħaq 
V1  

  
P-----
> 

 

---->X 
 M  

TAQSIMA 3  

3 Manuvri u proċeduri ta’ 
titjira 

3.1 Tidwiriet bi ‘spoilers’ 
jew mingħajrhom 

  

 

 

P-----
> 

 

 

----> 

   

3.2 ‘Tuck under’ u ‘Mach 
buffets’ wara li jintlaħaq in-
numru kritiku Mach, u 
karatteristiċi speċifiċi oħrajn 
tat-titjira tal-ajruplan (eż. 
xengil minn naħa għal oħra u 
tidwir tad-denb tal-ajruplan 
(‘Dutch Roll’)) 

  

P-----
> 

---->X 
Ma 
għandux 
jintuża 
inġenju 
tal-ajru 
għal dan 
l-
eżerċizzj
u 

   



 

MT   MT 

AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.3 Tħaddim normali ta’ 
sistemi u kontrolli  

panil tal-inġinier 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

Tħaddim normali u anormali 
tas-sistemi li ġejjin: 

     M 

Għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorju 
ta’ 3 anormali 
minn 3.4.0 sa 
3.4.14 inkluż 

3.4.0 Magna (jekk ikun 
meħtieġ l-iskrun) 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.1 Pressurizzazzjoni u  

 arja kondizzjonata 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.2 Sistema statika/pitot 
P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.3 Sistema ta’ fjuwil 
P-----
> 

-----> -----> ----->    



 

MT   MT 

AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.4.4 Sistema elettrika 
P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.5 Sistema idrawlika 
P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.6 Kontroll ta’ titjira u s-
sistema Trim 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.7 Sistema anti-icing u 
sistema ta’ de-icing, Tisħin 
għall- protezzjoni kontra t-
tleħħija 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.8 Bdot 
awtomatiku/Direttur tat-titjira 

P-----
> 

-----> -----> ----->  

M  

(bdot 
waħdie
ni 

Biss) 

 

3.4.9 Apparat ta’ twissija ta’ 
waqfien jew mezzi biex ikun 
evitat waqfien, u apparat biex 
tiżdied l-istabbiltà 

P-----
> 

-----> -----> ----->    



 

MT   MT 

AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.4.10 Sistema ta’ twissija ta’ 
art fil-qrib, radar tat-temp, 
altimetru tar-radju, transponder 

 
P-----
> 

-----> ----->    

3.4.11 Radjijiet, apparat ta’ 
navigazzjoni, strumenti, 
Sistema ta’ mmaniġġjar tat-
titjira 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.12 Rkaptu ta’ nżul u brejk 
P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.13 Sistema ta’ paletti u 
flapps 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

3.4.14 Unità ta’ enerġija 
awżiljarja 

P-----
> 

-----> -----> ----->    

Mħolli vojt apposta        
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AJRUPLANI KUMPLESSI 
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GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.6 Proċeduri anormali u ta’ 
emerġenza: 

     M 

Għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorju 
ta’ 3 oġġetti 
minn 3.6.1 sa 
3.6.9 inkluż 

3.6.1 Drill għal tifi ta’ nar eż. 
magna, APU, kabina, 
kumpartiment tat-tagħbija, 
kabina tal-ekwipaġġ, nar fil-
ġwienaħ u nirien ikkawżati 
minn sistema tal-elettriku, 
inkluż evakwazzjoni 

 
P-----
> 

-----> ----->    

3.6.2 Kontroll u tneħħija ta’ 
duħħan 

 
P-----
> 

-----> ----->    

3.6.3 Ħsara fil-magni, tifi u 
xegħil mill-ġdid f’għoli 
mingħajr periklu 

 
P-----
> 

-----> ----->    

3.6.4 Rimi ta’ fjuwil 
(simulat) 

 
P-----
> 

-----> ----->    



 

MT   MT 

AJRUPLANI B’AKTAR 
MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
WIEĦED 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.6.5 Riħ qawwi trasversali 
(‘wind shear’) waqt qtugħ mill-
art/nżul 

  P X  
FFS 
biss 

 

3.6.6 Falliment simulat tal-
pressjoni tal-kabina/nżul ta’ 
emerġenza 

  
P-----
> 

----->    

3.6.7 Inkapaċitazzjoni ta’ 
membru tal-ekwipaġġ ta’ titjira 

 
P-----
> 

-----> ----->    

3.6.8 Proċeduri oħrajn ta’ 
emerġenza kif imfissra fil-
qosor fil-Manwal tat-Titjir ta’ 
Ajruplan rilevanti 

 
P-----
> 

-----> ----->    

3.6.9 Avveniment ACAS 
P-----
> 

-----> -----> 

Ma 
għandux 
jintuża 
inġenju 
tal-ajru  

 
FFS 
biss 

 

3.7 Tidwiriet weqfin 
xaqliba trasversali ta’ 45°, 180° 
sa 360° xellug u lemin 

 
P-----
> 

-----> ----->    
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TA’ PRESTAZZJONI 
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TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.8 Rikonoxximent bikri u 
miżuri rimedjali għal waqfien 
mistenni (sa ma l-apparat ta’ 
twissija ta’ waqfien ikun 
attivat) f’konfigurazzjoni ta’ 
qtugħ mill-art (bil-flapps 
f’pożizzjoni ta’ qtugħ mill-art), 
f’konfigurazzjoni ta’ titjira 
b’veloċità moderata 
(‘cruising’) u f’konfigurazzjoni 
ta’ nżul (bil-flapps f’pożizzjoni 
ta’ nżul, bl-irkaptu estiż)  

  
P-----
> 

----->    

3.8.1 Irkupru minn waqfien 
sħiħ jew wara li apparat ta’ 
twissija ta’ waqfien ikun attivat 
f’konfigurazzjoni ta’ 
tlugħ,veloċità stabbli (‘cruise’) 
u approċċ 

  P X    

3.9 Proċeduri ta’ titjira bl-
istrumenti 

       

3.9.1* Tħaris tar-rotot ta’ tluq 
u usil u tal-istruzzjonijiet ATC 

 
P-----
> 

-----> ----->  M   
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.9.2* Proċeduri ta’ żamma fir-
rotta 

 
P-----
> 

-----> ----->    

3.9.3* Approċċi ta’ preċiżjoni 
’l isfel sa għoli ta’ deċiżjoni 
(DH) mhux inqas minn 60 m 
(200 pied) 

       

3.9.3.1*b’mod manwali, 
mingħajr direttur tat-titjira 

  
P-----
> 

----->  

M 

(test 
tal-ħila 
biss) 

 

3.9.3.2*b’mod manwali, 
b’direttur tat-titjira 

  
P-----
> 

----->    

3.9.3.3*bil-bdot awtomatiku   
P-----
> 

----->     

3.9.3.4* 

 

b’mod manwali, b’magna 
waħda ma taħdimx b’mod 
simulat; il-ħsara tal-magna 
għandha tiġi simulata matul l-

  
P-----
> 

----->  M  
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

approċċ finali qabel ma 
tinqabeż il-marka ta’ barra 
(OM) sakemm tintmess l-art 
jew permezz tal-proċedura 
sħiħa ta’ approċċ bla suċċess 

 

F’ajruplani li ma jkunux 
iċċertifikati bħala kategorija ta’ 
ajruplani ta’ trasport 
(JAR/FAR 25) jew bħala 
kategorija ta’ ajruplani ta’ 
vvjaġġar minn post għal ieħor 
(SFAR 23), l-approċċ bi ħsara 
simulata tal-magna u l-approċċ 
b’titjira mal-madwar li 
jirriżulta għandhom jinbdew 
flimkien mal-approċċ mingħajr 
preċiżjoni kif deskritt fi 3.9.4. 
L-approċċ b’titjira mal-madwar 
għandu jinbeda meta jintlaħaq 
l-għoli ppubblikat ta’ spazju 
ħieles mingħajr ostaklu 
(OCH/A), iżda mhux aktar tard 
minn meta jintlaħaq 
għoli/altitudni minimu/a ta’ 
nżul (MDH/A) ta’ 500 pied ’il 
fuq mill-elevazzjoni minima 
tar-runway. Għal ajruplani li 
jkollhom l-istess prestazzjoni 



 

MT   MT 
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

ta’ ajruplan ta’ trasport fir-
rigward ta’ massa ta’ tlugħ u 
ta’ altitudni ta’ densità, il-
ħarrieġ jista’ jissimula l-ħsara 
ta’ magna skont 3.9.3.4.  

3.9.4* Approċċ mingħajr 
preċiżjoni ’l isfel sa MDH/A 

  
P*---
> 

----->  M   
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

3.9.5 Approċċ b’tidwir bil-
kundizzjonijiet li ġejjin : 

 

(a)* Approċċ għall-altitudni 
awtorizzata ta’ approċċ 
b’tidwir minimu fl-ajruport 
inkwistjoni skont il-faċilitajiet 
lokali ta’ approċċ bl-istrumenti 
f’kundizzjonijiet ta’ titjir 
simulat bl-istrumenti; 

 

segwit minn: 

 

(b) approċċ b’tidwir għal 
runway oħra mill-inqas 90° lil 
hinn mil-linja taċ-ċentru mill-
approċċ finali użat fil-punt (a), 
fl-altitudni awtorizzata ta’ 
approċċ b’tidwir minimu. 

 

Rimarka: jekk (a) u (b) ma 
jkunux possibbli minħabba 
raġunijiet tal-ATC, tista’ ssir 
forma simulata ta’ viżibbiltà 
baxxa. 

  
P*---
> 

----->     
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MINN BDOT WIEĦED U 
AJRUPLANI KUMPLESSI 
TA’ PRESTAZZJONI 
GĦOLJA BI BDOT 
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TEST TAL-ĦILA 
TA’ 
KLASSIFIKAZZJ
ONI TAT-TIP 
ATPL/MPL JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

 

Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

TAQSIMA 4 

4 Proċeduri ta’ approċċ 
bla suċċess  

4.1 Approċċ b’titjira mal-
madwar bil-magni kollha 
jaħdmu* wara approċċ bl-ILS 
meta jintlaħaq għoli ta’ 
deċiżjoni miftiehem 

  
P*---
> 

----->    

4.2 Proċeduri oħra ta’ 
approċċ bla suċċess 

  
P*---
> 

----->    

4.3* Approċċ b’titjira mal-
madwar b’mod manwali bil-
magna kritika simulata ma 
taħdimx wara approċċ bl-
istrumenti meta jintlaħaq DH, 
MDH jew MAPt 

  
P*----
-> 

----->  M   

4.4 Inżul rifjutat f’għoli ta’ 
15 m 50 pied ’il fuq mit-tarf 
tar-runway u approċċ b’titjira 
mal-madwar 

  
P-----
> 

----->    
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

TAQSIMA 5 

5 Inżul  

 

5.1 Inżul normali* ukoll 
wara approċċ bl-ILS bi 
transizzjoni għal titjira viżiva 
meta jintlaħaq DH 

  P     

5.2 Inżul bi stabilizzatur 
simulat iġġammjat b’mod 
orizzontali f’kull pożizzjoni 
mingħajr bilanċ 

  
P-----
> 

Għal dan 
l-
eżerċizzju 
ma 
għandhom
x jintużaw 
inġenji tal-
ajru 

   

5.3 Inżul f’riħ kontra (a/c, 
jekk ikun prattiku) 

  
P-----
> 

----->    

5.4 Xejra tat-traffiku u nżul 
mingħajr flapps jew paletti 
estiżi jew bi flapps jew palettti 
estiżi parzjalment 

  
P-----
> 

----->    
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

5.5 Inżul bil-magna kritika 
simulata ma taħdimx 

  
P-----
> 

----->  M  

5.6 Inżul b’żewġ magni ma 
jaħdmux: 

 

- ajruplani bi 3 magni: il-
magna ċentrali u magna 1 fuq 
barra kemm ikun prattikabbli 
skont dejta tal-AFM; 

 

- ajruplani b’4 magni: 2 magni 
fuq naħa waħda 

  

P X  M  

FFS 
biss 

(test 
tal-ħila 
biss) 

 

Rimarki ġenerali: 

 

Rekwiżiti speċjali għal estensjoni ta’ klassifikazzjoni tat-tip għal approċċi bl-istrumenti ’l isfel sa għoli 
ta’ deċiżjoni ta’ inqas minn 200 pied (60 m), jiġifieri. operazzjonijiet Cat II/III. 

TAQSIMA 6 
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

Awtorizzazzjoni addizzjonali 
għal klassifikazzjoni tat-tip 
għal approċċi bl-istrumenti ’l 
isfel sa għoli ta’ deċiżjoni ta’ 
inqas minn 60 m (200 pied) 
(CAT II/III) 

 

Il-manuvri u l-proċeduri li 
ġejjin huma r-rekwiżiti minimi 
ta’ taħriġ biex ikunu permessi 
approċċi bl-istrumenti ’l isfel 
sa DH ta’ inqas minn 60 m 
(200 pied). Waqt il-proċeduri li 
ġejjin ta’ approċċi bl-istrumenti 
u ta’ approċċ bla suċċess 
għandu jintuża l-apparat kollu 
ta’ ajruplan meħtieġ għal 
ċertifikazzjoni ta’ tipi ta’ 
approċċi ’l isfel bl-istrumenti 
sa DH ta’ inqas minn 60m (200 
pied).        
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

6.1* Qtugħ mill-art rifjutat 
f’RVR minima awtorizzata 

 

 

 

 

  P*----
-> 

---->X 
Għal dan 
l-
eżerċizzju 
ma 
għandhom
x jintużaw 
inġenji 
tal-ajru 

 M*  

6.2* Approċċi bl-ILS:  

 

 f’kundizzjonijiet ta’ 
titjir simulat bl-istrumentii ’l 
isfel sa DH applikabbli, bl-użu 
tas-sistema ta’ gwida tat-titjir. 
Proċeduri standard ta’ 
koordinazzjoni ta’ ekwipaġġ 
(għandhom ikunu osservati l-
kondiviżjoni tax-xogħol, il-
proċeduri ta’ ‘call out’, 
sorveljanza reċiproka, skambju 
ta’ informazzjoni u għajnuna) 

  
P-----
> 

----->  M  
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Manuvri/Proċeduri     Data 
tal-
verifika 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 
OTD FTD FFS A 

Inizjali tal-
ħarrieġ meta 
jitlesta t-
taħriġ 

FFS 
A 

 

6.3* Approċċ b’titjira mal-
madwar: 

 wara approċċi kif 
indikat fi 6.2 meta jintlaħaq 
DH.  

It-taħriġ għandu jinkludi wkoll 
approċċ b’titjira mal-madwar 
minħabba RVR (simulat) 
insuffiċjenti, riħ qawwi 
trasversali (‘wind shear’) , 
devjazzjoni ta’ ajruplani aktar 
mil-limiti ta’ approċċi għal 
approċċ ta’ suċċess, u ħsara ta’ 
apparat tal-art/ajru qabel ma 
jintlaħaq DH u, approċċ 
b’titjira mal-madwar bi ħsara 
simulata ta’ apparat fl-ajru 

  

 

P-----
> 

 

-----> 
 

 

M* 
 

6.4* Inżul: 

 b’referenza viżiva 
stabbilita f’DH wara approċċ 
bl-istrumenti. Ikun jiddependi 
mis-sistema speċifika ta’ gwida 
tat-titjir jekk isirx inżul 
awtomatiku 

  
P-----
> 

----->  M  
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NOTA: Operazzjonijiet Cat II/III għandhom jitwettqu skont ir-rekwiżiti applikabbli ta’ 
operazzjonijiet tal-ajru. 

7. Klassifikazzjoni ta’ klassijiet – baħar 

Is-Sezzjoni 6 għandha titlesta għall-validazzjoni mill-ġdid ta’ ajruplani b’aktar minn magna 
waħda bi klassifikazzjoni ta’ klassi tal-baħar, VFR biss, fejn l-esperjenza meħtieġa ta’ 10 
setturi ta’ rotot fit-12-il xahar preċedenti ma tkunx tlestiet.  

KLASSIFIKAZZJONI TAL-
KLASSI BAĦAR TAĦRIĠ PRATTIKU  

Manuvri/Proċeduri Inizjali tal-ħarrieġ meta jitlesta 
t-taħriġ 

Inizjali tal-eżaminatur meta 
jitlesta t-test 

TAQSIMA 1 

1 Tluq 

1.1 Qabel titjira inklużi: 

Dokumentazzjoni 

Massa u bilanċ 

Tagħrif dwar it-temp 

NOTAM 

  

1.2 Verifiki qabel ma tibda t-
titjira 

 Esterni/interni 

  

1.3 Xegħil u tifi tal-magna 

 Ħsarat normali 

  

1.4 ‘Taxiing’   

1.5 ‘Taxiing’ imtarraġ   

1.6 Irmiġġ: Xtajta 

 Moll 

 Baga 

  

1.7 Titjir fuq l-ilma bil-magna 
mitfija 
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KLASSIFIKAZZJONI TAL-
KLASSI BAĦAR TAĦRIĠ PRATTIKU  

Manuvri/Proċeduri Inizjali tal-ħarrieġ meta jitlesta 
t-taħriġ 

Inizjali tal-eżaminatur meta 
jitlesta t-test 

1.8 Verifika qabel it-tluq: 

 Run-up tal-magna  
(jekk applikabbli) 

  

1.9 Proċedura ta’ qtugħ mill-art: 

 Normali bis-settings tal-flaps 
tal-Manwal tat-Titjir 

 Riħ kontra (jekk il-
kundizzjonijiet ikunu 
magħrufin) 

  

1.10 Tlugħ 

 Tidwir lejn direzzjonijiet 

 Livellar 

  

1.11 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

  

TAQSIMA 2   

2 Xogħol fl-ajru (‘Airwork’) 
(VFR) 

2.1 Titjira dritta u livellata 
b’veloċitajiet differenti 
inkluż titjira b’veloċità 
baxxa serjament bil-flapps u 
mingħajrhom (inkluż 
approċċ għal VMCA meta 
applikabbli) 

  

2.2 Tidwiriet weqfin (360° 
xellug u lemin b’xaqliba 
trasversali (xaqliba 
trasversali (‘bank’)) ta’ 45°)  
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KLASSIFIKAZZJONI TAL-
KLASSI BAĦAR TAĦRIĠ PRATTIKU  

Manuvri/Proċeduri Inizjali tal-ħarrieġ meta jitlesta 
t-taħriġ 

Inizjali tal-eżaminatur meta 
jitlesta t-test 

2.3 Waqfien u rkupru: 

 

(i) waqfien mingħajr periklu; 

 

(ii) approċċ għal waqfien 
f’dawra ta’ nżul f’xaqliba 
trasversali 
b’konfigurazzjoni ta’ 
approċċ u qawwa; 

 

(iii) approċċ għal waqfien 
b’konfigurazzjoni ta’ 
nżul u qawwa; 

 

(iv) approċċ għal waqfien, 
dawra ta’ tlugħ bil-flapp 
ta’ qtugħ mill-art u 
b’qawwa ta’ tlugħ 
(ajruplan b’magna waħda 
biss) 

  

2.4 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

  

TAQSIMA 3 

3 Proċeduri VFR ‘en-route’ 

 

3.1 Pjan ta’ titjira, kalkoli 
preċiżi u qari ta’ mapep 

  

3.2 Żamma ta’ altitudni, 
direzzjoni u veloċità 

  

3.3 Orjentazzjoni, puntwalità u 
reviżjoni ta’ ETAs 

  



 

MT   MT 

KLASSIFIKAZZJONI TAL-
KLASSI BAĦAR TAĦRIĠ PRATTIKU  

Manuvri/Proċeduri Inizjali tal-ħarrieġ meta jitlesta 
t-taħriġ 

Inizjali tal-eżaminatur meta 
jitlesta t-test 

3.4 Użu ta’ għajnuniet ta’ 
navigazzjoni bir-radju (jekk 
applikabbli) 

  

3.5 Maniġġjar ta’ titjira (ġurnal 
ta’ abbord titjira, verifiki ta’ 
rutina inklużi fjuwil, sistemi 
u formazzjoni ta’ silġ) 

  

3.6 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

  

TAQSIMA 4 

4 Usil u nżul 

 

4.1 Proċedura ta’ usil f’ajruport 
(anfibji biss) 

 

  

4.2 Inżul normali 

 

  

4.3 Inżul mingħajr flapps   

4.4 Inżul f’riħ kontra (jekk il-
kundizzjonijiet ikunu tajbin) 

  

4.5 Approċċ u nżul b’magna 
mixgħula mhux ingranata 
(‘idle power’) sa 2000´ ’il 
fuq mill-ilma (ajruplan 
b’magna waħda biss) 

  

4.6 Approċċ b’titjira mal-
madwar minn għoli minimu 

  

Inżul fuq ilma kalm 

 Inżul fuq ilma mqalleb 
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KLASSIFIKAZZJONI TAL-
KLASSI BAĦAR TAĦRIĠ PRATTIKU  

Manuvri/Proċeduri Inizjali tal-ħarrieġ meta jitlesta 
t-taħriġ 

Inizjali tal-eżaminatur meta 
jitlesta t-test 

4.8 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

  

TAQSIMA 5 

5 Proċeduri anormali u ta’ 
emerġenza 

(Din it-taqsima tista’ 
tingħaqad mat-taqsimiet 1 sa 
4) 

 

5.1 Qtugħ mill-art rifjutat 
f’veloċità raġjonevoli 

  

5.2 Ħsara simulata ta’ magna 
wara tluq (ajruplan b’magna 
waħda biss) 

  

5.3 Inżul simulat ta’ emerġenza 
mingħajr enerġija (ajruplan 
b’magna waħda biss) 

  

5.4 Emerġenzi simulati: 

(i) nar jew duħħan waqt 
titjira 

(ii) ħsarat fis-sistemi skont 
il-każ 

  

5.5 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 

  

TAQSIMA 6 
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KLASSIFIKAZZJONI TAL-
KLASSI BAĦAR TAĦRIĠ PRATTIKU  

Manuvri/Proċeduri Inizjali tal-ħarrieġ meta jitlesta 
t-taħriġ 

Inizjali tal-eżaminatur meta 
jitlesta t-test 

6 Titjira asimetrika simulata 

(Din it-taqsima tista’ 
tingħaqad mat-taqsimiet 1 sa 
5) 

6.1 Ħsara simulata ta’ magna 
waqt qtugħ mill-art 
(f’altitudni mingħajr periklu 
sakemm ma ssirx f’FFS u 
FNPT II) 

  

6.2 Tifi u xegħil mill-ġdid tal-
magna (Test tal-ħila ME 
biss) 

  

6.3 Approċċ asimetriku u 
approċċ b’titjira mal-madwar 

  

6.4 Approċċ asimetriku u nżul 
sħiħ 

  

6.5 Kollaborazzjoni mal-ATC – 
Konformità, proċedura R/T 
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C. Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ ħelikopters 

1. Fil-każ ta’ test tal-ħila jew ta’ verifika tal-profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip u 
għall-ATPL l-applikant għandu jgħaddi mit-taqsimiet 1 sa 4 u 6 (skont il-każ) tat-test 
tal-ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza. L-applikant li jonqos li jgħaddi minn aktar 
minn 5 punti jkollu jerġa’ jagħmel it-test kollu jew il-verifika kollha. Applikant li 
jonqos li jgħaddi minn inqas minn 5 punti jkollu jerġa’ jagħmel il-punti li jkun weħel 
minnhom. Jekk applikant ma jgħaddix minn punt wieħed meta jerġa’ jagħmel it-test 
jew il-verifika jew jeħel minn xi mistoqsija oħra li jkun għadda minnha jkollu 
jagħmel it-test kollu jew il-verifika kollha. It-taqsimiet kollha tat-test tal-ħila jew tal-
verifika tal-profiċjenza għandhom jitlestew fi żmien 6 xhur. 

2. Fil-każ ta’ verifika tal-profiċjenza għal IR, l-applikant għandu jgħaddi mit-taqsima 5 
tal-verifika tal-profiċjenza. Jekk l-applikant jeħel minn aktar minn 3 punti huwa 
jkollu jerġa’ jagħmel it-taqsima 5 kollha. Applikant li jeħel minn mhux aktar minn 3 
punti jkollu jagħmel il-punti li jkun weħel minnhom. Jekk applikant jeħel f’xi punt 
tal-verifika mill-ġdid jew jeħel f’xi wieħed mill-punti tat-taqsima 5 li jkun diġà 
għadda minnha huwa jkun jeħtieġlu jerġa’ jagħmel il-verifika. 

TOLLERANZA TA’ TEST TA’ TITJIRA 

3. L-applikant għandu juri li jkollu l-ħila: 

(a) iħaddem il-ħelikopter skont il-limitazzjonijiet tiegħu; 

(b) ilesti l-manuvri kollha bil-galbu u bi preċiżjoni; 

(c) jeżerċita ġudizzju tajjeb u sengħa ta’ bdot tajjeb; 

(d) japplika tagħrif ajrunawtiku; 

(e) iżomm kontroll tal-ħelikopter f’kull waqt b’mod li r-riżultat pożittiv ta’ 
proċedura jew manuvra ma jkun qatt f’dubju; 

(f) jifhem u japplika proċeduri ta’ koordinazzjoni u inkapaċità ta’ ekwipaġġ, jekk 
applikabbli; u 

(g) jikkomunika b’mod effikaċi mal-membri l-oħra tal-ekwipaġġ, skont il-każ. 

4. Dawn il-limiti għandhom japplikaw, ikkoreġuti biex jagħmlu tajjeb għal 
kundizzjonijiet ta’ turbulenza u għall-kwalitajiet ta’ mmaniġġjar u prestazzjoni tal-
ajruplan użat. 

(a) Limiti ta’ titjira IFR 

Għoli: 

Ġeneralment ±100 pied 

Bidu ta’ approċċ b’titjira mal-madwar f’għoli ta’ deċiżjoni/altitudni +50 pied/-0 
pied 

Għoli/altitudni minimi ta’ nżul +50 pied/-0 pied 

Traċċar: 

Għajnuna bir-radju ±5° 

Approċċ bi preċiżjoni diflessjoni ta’ nofs skala, azimuth u passaġġ għall-
igglajdjar 

Direzzjoni: 
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Operazzjonijiet normali ±5° 

Operazzjonijiet anormali/ta’ emerġenza ±10° 

Veloċità: 

Ġeneralment ±10 knots 

Bi ħsara simulata tal-magna +10 knots/-5 knots 

(b) Limiti ta’ titjira VFR 

Għoli: 

Ġeneralment ±100 pied 

Direzzjoni: 

Operazzjonijiet normali ±5° 

Operazzjonijiet anormali/ta’ emerġenza ±10° 

Veloċità: 

Ġeneralment ±10 knots 

Bi ħsara simulata tal-magna +10 knots/-5 knots 

Kurrent ta’ arja mill-art: 

Tlajjar fl-arja T.O. ta’ I.G.E. ±3 pied 

Nżul ±2 pied (b’piedi 0 titjira għal wara jew laterali) 

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-ĦILA/VERIFIKA TAL-PROFIĊJENZA  

ĠENERALI 

5. Is-simboli li ġejjin ifissru:  

P= Mħarreġ bħala PIC għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-tip għal SPH jew 
imħarreġ bħala PIC jew Kobdot u bħala PF u PNF għall-ħruġ ta’ 
klassifikazzjoni tat-tip għal MPH. 

6. It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell ta’ tagħmir ta’ taħriġ muri bħala (P), 
jew jista’ jsir sa kull livell ogħla ta’ tagħmir muri bil-vleġġa (---->). 

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex juru t-tagħmir ta’ taħriġ użat: 

FFS = Simulatur ta’ Titjira Sħiħa 

FTD = Apparat ta’ Taħriġ fit-Titjir 

H = Ħelikopter 

7. Il-punti li għandhom stilla (*) magħhom għandhom jittajru f’IMC attwali jew 
simulati, minn applikanti biss li jixtiequ jġeddu jew jerġgħu jivvalidaw IR(H), jew 
jestendu l-privileġġi ta’ dik il-klassifikazzjoni għal tip ieħor. 

8. Proċeduri ta’ titjira bl-istrumenti (taqsima 5) għandhom jitwettqu minn applikanti 
biss li jixtiequ jġeddu jew jerġgħu jivvalidaw IR(H) jew jestendu l-privileġġi ta’ dik 
il-klassifikazzjoni għal tip ieħor. Għal dan l-għan jistgħu jintużaw FFS jew FTD 2/3. 

9. Fejn tidher l-ittra ‘M’ fil-kolonna tat-test tal-ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza din 
tindika l-eżerċizzju obbligatorju. 
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10. Għandu jintuża FSTD għal taħriġ prattiku u ttestjar jekk l-FSTD jagħmel parti minn 
kors ta’ klassifikazzjoni tat-tip. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw 
għall-kors: 

(a) il-kwalifika tal-FSTD kif stabbilita fit-Taqsima-OR; 

(b) il-kwalifiki tal-ħarrieġ u tal-eżaminatur; 

(c) l-ammont ta’ taħriġ FSTD mogħti matul il-kors; 

(d) il-kwalifiki u l-esperjenza preċedenti f’tipi simili tal-bdot li jkun qed jitħarreġ; 
u; and 

(e) l-ammont ta’ esperjenza f’titjir b’superviżjoni mogħti wara l-ħruġ tal-
gradazzjoni l-ġdida ta’ tipi. 

ĦELIKOPTERS B’AKTAR MINN BDOT WIEĦED 

11. Applikanti għat-test tal-ħila għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħelikopter 
b’aktar minn bdot wieħed u ATPL(H) għandhom jagħmlu t-taqsimiet 1 sa 4 biss u, 
jekk applikabbli, it-taqsima 6. 

12. Applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-verifika tal-profiċjenza għal 
klassifikazzjoni tat-tip ta’ ħelikopter b’aktar minn bdot wieħed għandhom jagħmlu 
biss it-taqsimiet 1 sa 4 u, jekk applikabbli, it-taqsima 6. 

ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

TAQSIMA 1 — Tħejjijiet u verifiki qabel titjira 

1.1 Spezzjoni viżiva tal-ħelikopter 
minn barra; lokazzjoni ta’ kull 
oġġett u l-iskop tal-ispezzjoni 

  P  
M (jekk 
issir fil-
ħelikopter) 

 

1.2 Spezzjoni tal-‘cockpit’  P ----  M  

1.3 Proċeduri tal-bidu, verifika tat-
tagħmir tar-radju u tan-
navigazzjoni, l-għażla u l-iffissar 
tal-frekwenzi ta’ navigazzjoni u 
komunikazzjoni 

P ---- ----  M  



 

MT   MT 

ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

1.4 ‘Taxiing’/’Taxiing’ fl-ajru 
b’konformità ma’ struzzjonijiet 
ta’ kontroll tat-traffiku tal-ajru 
jew mal-istruzzjonijiet tal-ħarrieġ

 P ----  M  

1.5 Proċeduri u verifiki qabel qtugħ 
mill-art P ---- ----  M  

TAQSIMA 2 — Manuvri u proċeduri ta’ titjira 

2.1 Qtugħ mill-art (diversi profili)  P ----  M  

2.2 
Art bil-pendil jew qtugħ mill-art 
u nżul f’riħ kontra  P ----    

2.3 

Qtugħ mill-art f’massa massima 
ta’ qtugħ mill-art (massa 
massima attwali jew simulata ta’ 
qtugħ mill-art) 

P ---- ----    

2.4 Qtugħ mill-art bi ħsara simulata 
fil-magna ftit qabel ma jintlaħaq 
TDP jew DPATO 

 P ----  M  

2.4.1 Qtugħ mill-art bi ħsara simulata 
fil-magna ftit wara li jintlaħaq 
TDP jew DPATO 

 P ----  M  

2.5 Tidwiriet ta’ tlugħ u nżul għal 
direzzjonijiet speċifiċi P ---- ----  M  
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ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

2.5.1 Tidwiriet b’xaqliba trasversali ta’ 
30°, 180° għal 360° xellug u 
lemin, b’referenza biss għal 
strumenti  

P ---- ----  M  

2.6 Inżul awtorotattiv P ---- ----  M  

2.6.1 Inżul awtorotattiv (SEH biss) jew 
irkupru ta’ enerġija  P ----  M  

2.7 Inżul, diversi profili  P ----  M  

2.7.1 Approċċ jew inżul wara ħsara 
simulata ta’ magna qabel LDP 
jew DPBL 

 P ----  M  

2.7.2 Inżul wara ħsara simulata ta’ 
magna wara LDP jew DPBL  P ----  M  

TAQSIMA 3 — Operazzjonijiet normali u anormali tas-sistemi u l-proċeduri li ġejjin 

3 Operazzjonijiet normali u 
anormali tas-sistemi u l-
proċeduri li ġejjin: 

    M Minn din 
it-taqsima 
għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorj
u ta’ 3 
punti 

3.1 Magna P ---- ----    
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ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

3.2 Arja kkondizzjonata (tisħin, 
ventilazzjoni) P ---- ----    

3.3 Sistema statika/pitot P ---- ----    

3.4 Sistema ta’ fjuwil P ---- ----    

3.5 Sistema elettrika P ---- ----    

3.6 Sistema idrawlika P ---- ----    

3.7 Kontroll ta’ titjira u s-sistema 
Trim P ---- ----    

3.8 Sistema anti-icing u sistema ta’ 
de-icing P ---- ----    

3.9 Bdot awtomatiku/Direttur tat-
titjira P --- ---    

3.10 Apparat biex tiżdied l-istabbiltà P ---- ----    

3.11 Radar tat-temp, altimetru tar-
radju, transponder P ---- ----    

3.12 Sistema ta’ Navigazzjoni ta’ 
Żona P ---- ----    

3.13 Sistema ta’ rkaptu ta’ nżul P ----- -----    
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ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

3.14 Unità ta’ enerġija awżiljarja P ---- ----    

3.15 Radju, tagħmir ta’ navigazzjoni, 
sistema ta’ strumenti ta’ 
mmaniġġjar ta’ titjira  

P ---- ----    

TAQSIMA 4 — Proċeduri anormali u ta’ emerġenza 

4 Proċeduri anormali u ta’ 
emerġenza 

    M Minn din 
it-taqsima 
għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorj
u ta’ 3 
punti 

4.1 Drill għal tifi tan-nar (inkluż 
evakwazzjoni skont il-każ) P ---- ----    

4.2 Kontroll u tneħħija ta’ duħħan P ---- ----    

4.3 Ħsarat, waqfien u xegħil mill-
ġdid ta’ magni f’għoli mingħajr 
periklu 

P ---- ----    

4.4 Rimi ta’ fjuwil (simulat) P ---- ----    

4.5 Ħsara fil-kontroll tar-rotor tad-
denb (jekk applikabbli) P ---- ----    
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ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

4.5.1 Telf tar-rotor tad-denb (jekk 
applikabbli) 

P ---- 

Għal dan 
l-
eżerċizzju 
ma jistax 
jintuża 
ħelikopter

   

4.6 Inkapaċitazzjoni ta’ membru ta’ 
ekwipaġġ – MPH biss P ---- ----    

4.7 Ħsarat fit-trasmissjoni  P ---- ----    

4.8 Proċeduri oħrajn ta’ emerġenza 
kif imfissra fil-qosor fil-Manwal 
tat-Titjir rilevanti 

P ---- ----    

TAQSIMA 5 — Proċeduri ta’ titjir bl-istrumenti (għandhom isiru f’IMC jew f’IMC simulati) 

5.1 Qtugħ mill-art bl-istrumenti: 
tkun meħtieġa transizzjoni għal 
titjira bl-istrumenti malajr kemm 
jista’ jkun wara li jkun sar tlugħ 
fl-ajru 

P* 
----
* 

----*    

5.1.1 Ħsara simulata ta’ magna waqt 
tluq P* 

----
* 

----*  M*  

5.2 Tħaris ta’ rotot ta’ tluq u usil u 
struzzjonijiet ATC P* 

----
* 

----*  M*  
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ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

5.3 Proċeduri ta’ żamma fir-rotta 
P* 

----
* 

----*    

5.4 Approċċi bl-ILS ’l isfel sa għoli 
deċiż ta’ CAT I P* 

----
* 

----*    

5.4.1 B’mod manwali, mingħajr 
direttur tat-titjira 

P* ----
* 

----*  M*  

5.4.2 Approċċ bi preċiżjoni b’mod 
manwali, b’Direttur tat-titjira jew 
mingħajru 

P* 
----
* 

----*  M*  

5.4.3 Bi bdot awtomatiku akkoppjat 
P* 

----
* 

----*    

 

5.4.4 

B’mod manwali, b’magna waħda 
ma taħdimx b’mod simulat. (Il-
ħsara tal-magna għandha tkun 
simulata matul l-approċċ finali 
qabel ma tinqabeż il-marka ta’ 
barra (OM) sakemm tintmess l-
art jew sakemm titlesta l-
proċedura ta’ approċċ bla 
suċċess) 

P* 
----
* 

----*  M*  

5.5 Approċċ mingħajr preċiżjoni ’l 
isfel sa altitudni ta’ MDA/H ta’ 
nżul minimu 

P* 
----
* 

----*  M*  
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ĦELIKOPTERS BI BDOT 
WIEĦED/B’AKTAR MINN BDOT 
WIEĦED  

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri    
Data 
tal-
verifika 

 FTD FFS H 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

H 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

 

5.6 

Approċċ b’titjira mal-madwar 
bil-magni kollha jaħdmu meta 
jintlaħqu DA/DH jew 
MDA/MDH 

P* 
----
* 

----*    

5.6.1 Proċeduri oħra ta’ approċċ bla 
suċċess P* 

----
* 

----*    

 

5.6.2 

Approċċ b’titjira mal-madwar 
b’magna waħda ma taħdimx 
b’mod simulat meta jintlaħqu 
DA/DH jew MDA/MDH 

P*    M*  

5.7 Awtorotazzjoni ta’ IMC 
b’irkupru tal-enerġija P* 

----
* 

----*  M*  

5.8 Irkupru minn attitudnijiet mhux 
tas-soltu P* 

----
* 

----*  M*  

TAQSIMA 6 — Użu ta’ Apparat Fakultattiv 

6 Użu ta’ apparat fakultattiv P ---- ----    

D. Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ inġenji tal-ajru mtellgħin bl-enerġija 

1. Fil-każ ta’ testijiet tal-ħila jew verifiki ta’ profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip ta’ 
inġenji tal-ajru mtellgħin bl-enerġija, l-applikant għandu jgħaddi mit-taqsimiet 1 sa 5 
u 6 (skont il-każ) tat-test tal-ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza. L-applikant li 
jonqos li jgħaddi minn aktar minn 5 punti jkollu jerġa’ jagħmel it-test kollu jew il-
verifika kollha. Applikant li jonqos li jgħaddi minn inqas minn 5 punti jkollu jwieġeb 
il-punti li jkun weħel minnhom. Jekk applikant ma jgħaddix minn punt wieħed meta 
jerġa’ jagħmel it-test jew il-verifika jew jeħel minn xi punti oħrajn li jkun għadda 
minnhom diġà jkollu jagħmel it-test kollu jew il-verifika kollha mill-ġdid. It-
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taqsimiet kollha tat-test tal-ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza għandhom jitlestew fi 
żmien sitt xhur. 

TOLLERANZA TA’ TEST TA’ TITJIRA 

2. L-applikant għandu juri li jkollu l-ħila: 

(a) iħaddem l-inġenji tal-ajru mtellgħin bl-enerġija skont il-limitazzjonijiet 
tagħhom; 

(b) ilesti l-manuvri kollha bil-galbu u bi preċiżjoni; 

(ċ) jeżerċita ġudizzju tajjeb u sengħa ta’ bdot tajjeb; 

(d) japplika tagħrif ajrunawtiku; 

(e) iżomm kontroll tal-inġenji tal-ajru mtellgħin bl-enerġija f’kull waqt b’mod li r-
riżultat pożittiv ta’ proċedura jew manuvra ma jkun qatt f’dubju; 

(f) jifhem u japplika proċeduri ta’ koordinazzjoni u inkapaċitazzjoni tal- 
ekwipaġġ; u 

(g) jikkomunika b’mod effikaċi mal-membri l-oħrajn tal-ekwipaġġ. 

3. Dawn il-limiti għandhom japplikaw, ikkoreġuti biex jagħmlu tajjeb għal 
kundizzjonijiet ta’ turbulenza u l-kwalitajiet ta’ maniġġjar u prestazzjoni tal-inġenji 
tal-ajru użati mtellgħin bl-enerġija. 

(a) Limiti ta’ titjira IFR: 

Għoli: 

Ġeneralment ±100 pied 

Bidu ta’ approċċ f’għoli ta’ deċiżjoni/altitudni +50 pied/-0 pied 

Għoli/altitudni minimi ta’ nżul +50 pied/-0 pied 

Traċċar: 

Għajnuna bir-radju ±5° 

Approċċ bi preċiżjoni diflessjoni ta’ nofs skala, azimuth u passaġġ għall-
igglajdjar 

Direzzjoni: 

Operazzjonijiet normali ±5° 

Operazzjonijiet anormali/ta’ emerġenza ±10° 

Veloċità: 

Ġeneralment ±10 knots 

Bi ħsara simulata tal-magna +10 knots/-5 knots 

(b) Limiti ta’ titjira VFR: 

Għoli: 

Ġeneralment ±100 pied 

Direzzjoni: 

Operazzjonijiet normali ±5° 
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Operazzjonijiet anormali/ta’ emerġenza ±10° 

Veloċità: 

Ġeneralment ±10 knots 

Bi ħsara simulata tal-magna +10 knots/-5 knots 

Kurrent ta’ arja mill-art: 

Tlajjar fl-arja T.O. ta’ I.G.E . ±3 pied 

Nżul   ±2 pied (b’piedi 0 titjira għal wara jew laterali) 

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-ĦILA/VERIFIKA TAL-PROFIĊJENZA  

4. Is-simboli li ġejjin ifissru:  

P= Mħarreġ bħala PIC jew Kobdot u bħala PF u PNF għall-ħruġ ta’ 
klassifikazzjoni tat-tip skont il-każ. 

5. It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell ta’ tagħmir ta’ taħriġ muri bħala (P), 
jew jista’ jsir sa kull livell ogħla ta’ tagħmir muri bil-vleġġa (---->). 

6. It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex juru t-tagħmir ta’ taħriġ użat: 

FFS = Simulatur ta’ Titjira Sħiħa 

FTD = Apparat ta’ Taħriġ fit-Titjir 

OTD = Apparat Ieħor ta’ Taħriġ 

PL = Inġenji tal-ajru mtellgħin bl-enerġija 

(a) Applikanti għat-test tal-ħila għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip ta’ inġenji tal-
ajru mtellgħin bl-enerġija għandhom jagħmlu t-taqsimiet 1 sa 5 u, jekk 
applikabbli, it-taqsima 6. 

(b) Applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-verifika tal-profiċjenza 
għal klassifikazzjoni tat-tip ta’ inġenji tal-ajru mtellgħin bl-enerġija għandhom 
jagħmlu t-taqsimiet 1 sa 5 u, jekk applikabbli, it-taqsima 6 u/jew 7. 

(ċ) Il-punti li għandhom stilla (*) magħhom għandhom jittajru biss b’referenza 
għal strumenti. Jekk din il-kondizzjoni ma titħarisx matul it-test tal-ħila jew il-
verifika tal-profiċjenza, il-klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għal 
VFR biss. 

7. Fejn tidher l-ittra ‘M’ fil-kolonna tat-test tal-ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza din 
tindika l-eżerċizzju obbligatorju. 

8. Apparat ta’ Taħriġ ta’ Simulazzjoni ta’ Titjira għandu jintuża għal taħriġ prattiku u 
ttestjar jekk jagħmel parti minn kors approvat ta’ klassifikazzjoni tat-tip. Il-
kunsiderazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-approvazzjoni tal-kors: 

(a) il-kwalifika tal-apparat ta’ taħriġ ta’ simulazzjoni ta’ titjira kif stabbilita fit-
Taqsima-OR; 

(b) il-kwalifiki tal-ħarrieġ. 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

TAQSIMA 1 — Tħejjijiet u verifiki qabel titjira 

1.1 Spezzjoni viżiva minn 
barra ta’ inġenji tal-ajru 
mtellgħin bl-enerġija;  

fejn ikun jinsab kull 
oġġett u l-iskop tal-
ispezzjoni 

   P    

1.2 Spezzjoni tal-‘cockpit’ P ---- ---- ----    

1.3 Proċeduri tal-bidu, 
verifika tat-tagħmir tar-
radju u tan-
navigazzjoni, l-għażla u 
l-iffissar tal-frekwenzi 
ta’ navigazzjoni u 
komunikazzjoni 

P ---- ---- ----  M  

1.4 ‘Taxiing’ b’konformità 
ma’ struzzjonijiet ta’ 
kontroll tat-traffiku tal-
ajru jew ma’ 
struzzjonijiet tal-ħarrieġ 

 P ---- ----    

1.5 Proċeduri u verifiki 
qabel qtugħ mill-art 
inkluża Verifika tal-
Qtugħ mill-Art 

P ---- ---- ----  M  

TAQSIMA 2 — Manuvri u proċeduri ta’ titjira 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

2.1 Profili ta’ qtugħ mill-art 
VFR normali; 

Operazzjonijiet tar-
runway (STOL u 
VTOL) inklużi riħ 
kontra 

Ħeliporti elevati  

Ħeliporti fil-livell tal-
art 

 

P ---- ----  M 

 

2.2 Qtugħ mill-art f’massa 
massima ta’ qtugħ mill-
art (massa massima 
attwali jew simulata ta’ 
qtugħ mill-art) 

 

P ---- 

    

2.3.
1 

Qtugħ mill-art rifjutat: 

matul operazzjonijiet 
tar-runway 

matul operazzjonijiet 
ta’ ħeliport elevat 

matul operazzjonijiet 
fil-livell tal-art 

 

P ----   M 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

2.3.
2 

Qtugħ mill-art bi ħsara 
simulata tal-magna 
wara li jkun inqabeż il-
punt deċiż: 

matul operazzjonijiet 
tar-runway 

matul operazzjonijiet 
ta’ ħeliport elevat 

matul operazzjonijiet 
fil-livell tal-art 

 

P ----   M 

 

2.4 Inżul awtorotattiv fl-art 
bil-mod ta’ ħelikopter 
(ma għandhomx 
jintużaw inġenji tal-ajru 
għal dan l-eżerċizzju) 

P ---- ----   

M  

FFS  

biss 

 

2.4.
1 

Inżul b’awtorotazzjoni 
bil-mod ta’ ajruplan 
(ma għandhomx 
jintużaw inġenji tal-ajru 
għal dan l-eżerċizzju) 

 

P ----   

M  

FFS 

biss 

 

2.5 Profili ta’ nżul VFR 
normali; 

Operazzjonijiet tar-
runway (STOL u 
VTOL) 

Ħeliporti elevati  

Ħeliporti fil-livell tal-
art 

 

P ---- ----  M 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

2.5.
1 

Inżul bi ħsara simulata 
tal-magna wara li jkun 
intlaħaq punt ta’ nżul: 

matul operazzjonijiet 
tar-runway 

matul operazzjonijiet 
ta’ ħeliport elevat 

matul operazzjonijiet 
fil-livell tal-art 

       

2.6 Approċċ b’titjira mal-
madwar jew inżul wara 
ħsara simulata ta’ 
magna wara punt ta’ 
nżul 

 

P ----   M 

 

TAQSIMA 3 — Operazzjonijiet normali u anormali tas-sistemi u l-proċeduri li ġejjin: 

3 Operazzjonijiet normali 
u anormali tas-sistemi u 
l-proċeduri li ġejjin 
(jistgħu jsiru skont 
FSTD jekk 
jikkwalifikaw għall-
eżerċizzju): 

     M Għal din it-
taqsima 
għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorju 
ta’ 3 punti 

3.1 Magna P ---- ----     

3.2 Pressurizzazzjoni u arja 
kondizzjonata (tisħin, 
ventilazzjoni) 

P ---- ---- 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

3.3 Sistema statika/pitot P ---- ----     

3.4 Sistema ta’ fjuwil P ---- ----     

3.5 Sistema elettrika P ---- ----     

3.6 Sistema idrawlika P ---- ----     

3.7 Kontroll ta’ titjira u s-
sistema Trim 

P ---- ---- 
    

3.8 Sistema anti-icing u 
sistema ta’ de-icing, 
Tisħin għal protezzjoni 
kontra tleħħija (jekk 
installata) 

P ---- ---- 

    

3.9 Bdot 
awtomatiku/Direttur 
tat-titjira 

P --- --- 
    

3.10 Apparat ta’ twissija ta’ 
waqfien jew mezzi biex 
ikun evitat waqfien u 
apparat biex tiżdied l-
istabbiltà 

P ---- ---- 

    

3.11 Radar tat-temp, 
altimetru tar-radju, 
transponder, sistema ta’ 
twissija ta’ art fil-qrib 
(jekk installata) 

P ---- ---- 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

3.12 Sistema ta’ rkaptu ta’ 
nżul 

P ----- ----- 
    

3.13 Unità ta’ enerġija 
awżiljarja 

P ---- ---- 
    

3.14 Radju, tagħmir ta’ 
navigazzjoni, strumenti 
u sistema ta’ maniġġjar 
ta’ titjira 

P ---- ---- 

    

3.15 Sistema ta’ flapps P ---- ----     

TAQSIMA 4 — Proċeduri anormali u ta’ emerġenza 

4 Proċeduri anormali u 
ta’ emerġenza 

(jistgħu jsiru skont 
FSTD jekk 
jikkwalifikaw għall-
eżerċizzju) 

     M 

Għal din it-
taqsima 
għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorju 
ta’ 3 punti 

4.1 Drill għal tifi ta’ nar, 
magna, APU, 
kumpartiment tat-
tagħbija, kabina tal-
ekwipaġġ u nirien 
elettriċi inkluż 
evakwazzjoni skont il-
każ 

P ---- ----    
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

4.2 Kontroll u tneħħija ta’ 
duħħan 

P ---- ----    
 

4.3 Ħsarat, tifi u xegħil 
mill-ġdid tal-magni 

(ma għandhomx 
jintużaw inġenji tal-ajru 
għal dan l-eżerċizzju) 
inkluża bidla tal-OEI 
minn modi ta’ 
ħelikopter għal ta’ 
ajruplan u viċi-versa 

P ---- ----   
FFS 

biss 

 

4.4 Rimi ta’ fjuwil (simulat, 
jekk installat) 

P ---- ----    
 

4.5 Riħ qawwi trasversali 
(‘wind shear’) waqt 
qtugħ mill-art u nżul 
(ma għandhomx 
jintużaw inġenji tal-ajru 
għal dan l-eżerċizzju) 

  P   
FFS  

biss 
 

4.6 Ħsara simulata tal-
pressjoni tal-
kabina/inżul ta’ 
emerġenza (ma 
għandhomx jintużaw 
inġenji tal-ajru għal dan 
l-eżerċizzju) 

P ---- ----   
FFS  

biss 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

4.7 Avveniment ACAS 

(ma għandhomx 
jintużaw inġenji tal-ajru 
għal dan l-eżerċizzju) 

P ---- ----   
FFS  

biss 
 

4.8 Inkapaċità ta’ membru 
ta’ ekwipaġġ 

P ---- ----     

4.9 Ħsarat fit-trasmissjoni  
P ---- ----   

FFS  

biss 
 

4.10 Irkupru minn waqfien 
sħiħ (enerġija mitfija u 
mixgħula) jew wara li 
jkun attivat apparat ta’ 
twissija ta’ waqfien 
waqt tlugħ, veloċità 
moderata (‘cruise’) u 
konfigurazzjonijiet ta’ 
approċċ (ma 
għandhomx jintużaw 
inġenji tal-ajru għal dan 
l-eżerċizzju) 

P ---- ----   
FFS  

biss 
 

4.11 Proċeduri ta’ 
emerġenza oħrajn kif 
dettaljati 

fil-Manwal tat-Titjir 
rilevanti 

P ---- ----     

TAQSIMA 5 — Proċeduri ta’ Titjira bl-Istrumenti (għandhom isiru f’IMC jew f’IMC simulati) 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

5.1 Qtugħ mill-art bl-
istrumenti: tkun 
meħtieġa transizzjoni 
għal titjira bl-istrumenti 
malajr kemm jista’ jkun 
wara li jkun sar tlugħ fl-
ajru 

P* ----* ----*     

5.1.
1 

Ħsara simulata ta’ 
magna waqt tlugħ wara 
punt ta’ nżul 

P* ----* ----*   M*  

5.2 Tħaris ta’ rotot ta’ tluq 
u usil u struzzjonijiet 
ATC 

P* ----* ----*   M*  

5.3 Proċeduri ta’ stennija 
fir-rotta 

P* ----* ----*     

5.4 Approċċ bi preċiżjoni 
sa għoli ta’ deċiżjoni 
mhux inqas minn  
60 m (200 pied) 

P* ----* ----*     

5.4.
1 

B’mod manwali, 
mingħajr direttur tat-
titjira 

P* ----* ----*   

M* 
(Test 
tal-ħila 
biss) 

 

5.4.
2 

B’mod manwali, 
b’direttur tat-titjira 

P* ----* ----*     
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

5.4.
3 

Bl-użu ta’ bdot 
awtomatiku 

P* ----* ----*     

5.4.
4 

B’mod manwali, 
b’magna waħda ma 
taħdimx b’mod simulat; 
il-ħsara tal-magna 
għandha tkun simulata 
matul l-approċċ finali 
qabel ma tinqabeż il-
marka ta’ barra (OM) u 
għandha titkompla 
sakemm tintmess l-art, 
jew billi titlesta l-
proċedura ta’ approċċ 
bla suċċess) 

P* ----* ----*   M*  

5.5 Approċċ mingħajr 
preċiżjoni ’l isfel sa 
altitudni ta’ MDA/H ta’ 
nżul minimu 

P* ----* ----*   M*  

5.6 Approċċ b’titjira mal-
madwar bil-magni 
kollha jaħdmu meta 
jintlaħqu DA/DH jew 
MDA/MDH 

P* ----* ----*     

5.6.
1 

Proċeduri oħrajn ta’ 
approċċ bla suċċess 

P* ----* ----*     
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

5.6.
2 

Approċċ b’titjira mal-
madwar b’magna 
waħda ma taħdimx 
b’mod simulat meta 
jintlaħqu DA/DH jew 
MDA/MDH 

P*     M*  

5.7 Awtorotazzjoni ta’ IMC 
b’irkupru ta’ enerġija 
għal inżul fuq ir-
runway bil-mod ta’ 
ħelikopter biss (ma 
għandhomx jintużaw 
inġenji tal-ajru għal dan 
l-eżerċizzju) 

P* ----* ----*   

M* 

FFS 
biss 

 

5.8 Irkupru minn 
attitudnijiet mhux tas-
soltu (dan jiddependi 
mill-kwalità tal-FFS) 

P* ----* ----*   M*  

TAQSIMA 6 — Awtorizzazzjoni addizzjonali għal klassifikazzjoni tat-tip għal approċċi bl-
istrumenti sa għoli ta’ deċiżjoni ta’ inqas minn 60 m (CAT II/III) 
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

6 Awtorizzazzjoni 
addizzjonali għal 
klassifikazzjoni tat-tip 
għal approċċi bl-
istrumenti sa għoli ta’ 
deċiżjoni ta’ inqas minn 
60 m (CAT II/III). 

Il-manuvri u l-proċeduri 
li ġejjin huma r-
rekwiżiti minimi ta’ 
taħriġ biex ikunu 
permessi approċċi bl-
istrumenti sa DH ta’ 
inqas minn 60 m (200 
pied). Waqt il-proċeduri 
li ġejjin ta’ approċċi bl-
istrumenti u ta’ approċċ 
bla suċċess għandu 
jintuża t-tagħmir kollu 
ta’ inġenji tal-ajru 
mtellgħin bl-enerġija 
meħtieġ għal 
ċertifikazzjoni ta’ tip ta’ 
approċċ bl-istrumenti ’l 
isfel sa DH ta’ inqas 
minn 60 m (200 pied) 

       

6.1 Tluq rifjutat f’RVR 
minima awtorizzata 

 P ----   M*  
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

6.2 Approċċi bl-ILS 

f’kundizzjonijiet ta’ 
titjir simulat bl-
istrumenti sa DH 
applikabbli, bl-użu tas-
sistema ta’ gwida tat-
titjir. Għandhom 
jitħarsu proċeduri 
standard ta’ 
koordinazzjoni ta’ 
ekwipaġġ (SOPs) 

 P ---- ----  M*  

6.3 Approċċ b’titjira mal-
madwar 

wara approċċi kif 
indikat fi 6.2 meta 
jintlaħaq DH. It-taħriġ 
għandu jinkludi wkoll 
approċċ b’titjira mal-
madwar minħabba RVR 
(simulat) insuffiċjenti, 
Riħ qawwi trasversali 
(‘wind shear’), 
devjazzjoni ta’ inġenji 
tal-ajru aktar mil-limiti 
ta’ approċċi għal 
approċċ li jirnexxi, 
falliment ta’ tagħmir tal-
art/ajru qabel ma 
jintlaħaq DH, u approċċ 
b’titjira mal-madwar 
b’falliment simulat ta’ 
tagħmir tal-ajru 

 P ---- ----  M*  
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KATEGORIJA TA’ 
INĠENJI TAL-AJRU 
MTELLGĦIN BL-
ENERĠIJA 

TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

Manuvri/Proċeduri     Data tal-
verifika 

 
OTD FTD FFS PL 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

PL 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta jitlesta 
t-test 

6.4 Inżul 

b’referenza viżiva 
stabbilita f’DH wara 
approċċ bl-istrumenti. 
Ikun jiddependi mis-
sistema speċifika ta’ 
gwida tat-titjir jekk isirx 
inżul awtomatiku 

 P ----   M*  

Taqsima 7 Għażla ta’ tagħmir 

7 Użu ta’ għażla ta’ 
tagħmir 

 
P ---- ---- 

   

E. Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta’ airship 

1. Fil-każ ta’ testijiet ta’ ħila jew verifiki ta’ profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip ta’ 
airship l-applikant għandu jgħaddi mit-taqsimiet 1 sa 5 u 6 (skont il-każ) tat-test tal-
ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza. L-applikant li jonqos li jgħaddi minn aktar minn 
5 punti jkollu jerġa’ jagħmel it-test kollu/il-verifika kollha. Applikant li jonqos milli 
jgħaddi minn inqas minn 5 punti jkollu jwieġeb il-mistoqsijiet li jkun weħel 
minnhom. Jekk applikant ma jgħaddix minn punt wieħed tat-test/il-verifika mill-ġdid 
jew jeħel minn xi punt ieħor ieħor li jkun għadda minnu qabel, ikollu jerġa’ jagħmel 
it-test kollu/il-verifika kollha. It-taqsimiet kollha tat-test tal-ħila jew tal-verifika tal-
profiċjenza għandhom jitlestew fi żmien sitt xhur. 

TOLLERANZA TA’ TEST TA’ TITJIRA 

2. L-applikant għandu juri li jkollu l-ħila: 

(a) iħaddem l-airship skont il-limitazzjonijiet tiegħu; 

(b) ilesti l-manuvri kollha bil-galbu u preċiżjoni; 

(ċ) jeżerċita ġudizzju tajjeb u sengħa ta’ bdot tajjeb; 

(d) japplika tagħrif ajrunawtiku; 
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(e) iżomm kontroll tal-airship f’kull waqt b’mod li r-riżultat pożittiv ta’ proċedura 
jew manuvra ma jkun qatt f’dubju; 

(f) jifhem u japplika proċeduri ta’ koordinazzjoni u inkapaċità ta’ ekwipaġġ; u 

(g) jikkomunika b’mod effikaċi mal-membri l-oħra tal-ekwipaġġ. 

3. Dawn il-limiti għandhom japplikaw, ikkoreġuti biex jagħmlu tajjeb għal 
kundizzjonijiet ta’ turbulenza u l-kwalitajiet ta’ maniġġjar u prestazzjoni tal-airship 
użat. 

(a) Limiti ta’ titjira IFR: 

Għoli: 

Ġeneralment ±100 pied 

Bidu ta’ approċċ b’titjira mal-madwar f’għoli ta’ deċiżjoni/altitudni +50 pied/-0 
pied 

Għoli/altitudni minimi ta’ nżul +50 pied/-0 pied 

Traċċar: 

Għajnuna bir-radju ±5° 

Approċċ bi preċiżjoni diflessjoni ta’ nofs skala, azimuth u 

passaġġ għall-igglajdjar 

Direzzjoni: 

Operazzjonijiet normali ±5° 

Operazzjonijiet anormali/ta’ emerġenza ±10° 

(b) Limiti ta’ titjira VFR: 

Għoli: 

Ġeneralment ±100 pied 

Direzzjoni: 

Operazzjonijiet normali ±5° 

Operazzjonijiet anormali/ta’ emerġenza ±10° 

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-ĦILA/VERIFIKA TAL-PROFIĊJENZA  

4. Is-simboli li ġejjin ifissru:  

P= Imħarreġ bħala PIC jew Kobdot u bħala PF u PNF għall-ħruġ ta’ 
klassifikazzjoni tat-tip skont il-każ. 

5. It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell ta’ tagħmir ta’ taħriġ muri bħala (P), 
jew jista’ jsir sa kull livell ogħla ta’ tagħmir muri bil-vleġġa (---->). 

6 It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex juru t-tagħmir ta’ taħriġ użat: 

FFS= Simulatur ta’ Titjira Sħiħa 

FTD= Apparat ta’ Taħriġ fit-Titjir 

OTD= Apparat Ieħor ta’ Taħriġ 

As= Airship  
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(a) Applikanti għat-test tal-ħila għall-ħruġ tal-airship għandhom jagħmlu t-
taqsimiet 1 sa 5 u, jekk applikabbli, it-taqsima 6. 

(b) Applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-verifika tal-profiċjenza 
għal klassifikazzjoni tat-tip tal-airship għandhom jagħmlu t-taqsimiet 1 sa 5 u, 
jekk applikabbli, it-taqsima 6. 

(ċ) Il-punti bi stilla (*) ħdejhom għandhom jittajru biss b’referenza għal strumenti. 
Jekk din il-kondizzjoni ma titħarisx matul it-test tal-ħila jew il-verifika tal-
profiċjenza, il-klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għal VFR biss. 

7. Fejn tidher l-ittra ‘M’ fil-kolonna tat-test tal-ħila jew tal-verifika tal-profiċjenza din 
tindika l-eżerċizzju obbligatorju. 

8. Apparat ta’ Taħriġ ta’ Simulazzjoni ta’ Titjira għandu jintuża għal taħriġ prattiku u 
ttestjar jekk jagħmel parti minn kors ta’ klassifikazzjoni tat-tip. Il-kunsiderazzjonijiet 
li ġejjin għandhom japplikaw għall-kors: 

(a) il-kwalifika tal-apparat ta’ taħriġ ta’ simulazzjoni ta’ titjira kif stabbilita fit-
Taqsima-OR; 

(b) il-kwalifiki tal-ħarrieġ. 

KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

TAQSIMA 1 — Tħejjijiet u verifiki qabel titjira 

1.1 Spezzjoni qabel titjira    P    

1.2 Spezzjoni tal-‘cockpit’ P ---- ---- ----    

1.3 Proċeduri tal-bidu, 
verifika tat-tagħmir tar-
radju u tan-
navigazzjoni, l-għażla 
u l-iffissar tal-
frekwenzi ta’ 
navigazzjoni u 
komunikazzjoni 

 P ---- ----  M  
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

1.4 Proċedura Mingħajr 
Arblu u Manuvrar fuq 
l-Art 

  P ----  M  

1.5 Proċeduri u verifiki 
qabel il-qtugħ mill-art  

P ---- ---- ----  M  

TAQSIMA 2 — Manuvri u proċeduri tat-titjira 

2.1 Profil ta’ qtugħ mill-art 
VFR normali 

  P ----  M  

2.2 Qtugħ mill-art bi ħsara 
simulata tal-magna  

  P ----  M  

2.3 Qtugħ mill-art b’toqol 
> 0 (T/O tqil) 

  P ----    

2.4 Qtugħ mill-art b’toqol 
< 0 (T/O ħafif) 

  P ----    

2.5 Proċedura ta’ tlugħ 
normali 

  P ----    

2.6 Tlugħ għal Għoli ta’ 
Pressjoni 

  P ----    

2.7 Għarfien ta’ Għoli ta’ 
Pressjoni 

  P ----    
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

2.8 Titjira f’Għoli ta’ 
Pressjoni jew qribu 

  P ----  M  

2.9 Inżul u approċċ 
normali 

  P ----    

2.10 Profil ta’ nżul VFR 
normali 

  P ----  M  

2.11 Inżul b’toqol > 0 (Ldg. 
tqil) 

  P ----  M  

2.12 Inżul b’toqol < 0 (Ldg. 
ħafif) 

  P ----  M  

 Mħolli vojt apposta        

TAQSIMA 3 — Operazzjonijiet normali u anormali tas-sistemi u l-proċeduri li ġejjin 

3 Operazzjonijiet normali 
u anormali tas-sistemi 
u l-proċeduri li ġejjin 
(jistgħu jsiru skont 
FSTD jekk 
jikkwalifikaw għall-
eżerċizzju): 

     

M 

Għal din it-
taqsima 
għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorj
u ta’ 3 
punti 

3.1 Magna P ---- ---- ----    
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

3.2 Pressurizzazzjoni ta’ 
Żona  

P ---- ---- ----    

3.3 Sistema statika/pitot P ---- ---- ----    

3.4 Sistema ta’ fjuwil P ---- ---- ----    

3.5 Sistema elettrika P ---- ---- ----    

3.6 Sistema idrawlika P ---- ---- ----    

3.7 Kontroll ta’ titjira u s-
sistema Trim 

P ---- ---- ----    

3.8 Sistema ‘Ballonet’ P ---- ---- ----    

3.9 Bdot 
awtomatiku/Direttur 
tat-titjira  

P --- --- ----    

3.10 Apparat biex tiżdied l-
istabbiltà  

P ---- ---- ----    

3.11 Radar tat-temp,  
altimetru tar-radju, 
transponder, sistema ta’ 
twissija ta’ art fil-qrib 
(jekk installata) 

P ---- ---- ----    
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

3.12 Sistema ta’ rkaptu ta’ 
nżul 

P ----- ----- ----    

3.13 Unità ta’ enerġija 
awżiljarja 

P ---- ---- ----    

3.14 Radju, tagħmir ta’ 
navigazzjoni, sistema 
ta’ strumenti u 
maniġġjar ta’ titjira 

P ---- ---- ----    

 Mħolli vojt apposta        

TAQSIMA 4 — Proċeduri anormali u ta’ emerġenza 

4 Proċeduri anormali u 
ta’ emerġenza 

(jistgħu jsiru skont 
FSTD jekk 
jikkwalifikaw għall-
eżerċizzju) 

     M 

Għal din it-
taqsima 
għandu 
jintgħażel 
minimu 
obbligatorj
u ta’ 3 
punti 

4.1 Drill għal tifi tan-nar, 
magna, APU, 
kompartiment tat-
tagħbija, kabina tal-
ekwipaġġ u nirien 
elettriċi inkluża 
evakwazzjoni skont il-
każ 

P ---- ---- ----  
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

4.2 Kontroll u tneħħija ta’ 
duħħan 

P ---- ---- ----  
  

4.3 Ħsarat, tifi u xegħil 
mill-ġdid ta’ magni 

B’mod partikolari 
fażijiet ta’ titjira, 
inkluż ħsara multipla 
f’magna 

P ---- ---- ----  

  

4.4 Inkapaċità ta’ membru 
tal-ekwipaġġ 

P ---- ---- ----  
  

4.5 Ħsarat fit- 
trasmissjoni/kaxxa tal-
gerijiet  

P ---- ---- ----  
FFS 
biss 

 

4.6 Proċeduri oħra ta’ 
emerġenza kif imfissra 
fil-qosor fil-Manwal 
tat-Titjir rilevanti 

P ---- ---- ----  

  

TAQSIMA 5 — Proċeduri ta’ titjira bl-istrumenti (li għandhom isiru f’IMC jew f’IMC simulati) 

5.1 Qtugħ mill-art bl-
istrumenti: tkun 
meħtieġa transizzjoni 
għal titjira bl-
istrumenti malajr 
kemm jista’ jkun wara 
li jkun sar tlugħ fl-ajru 

P* ----* ----* ----*   
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

5.1.1 Ħsara simulata ta’ 
magna waqt tluq  

P* ----* ----* ----*  M* 
 

5.2 Tħaris ta’ rotot ta’ tluq 
u wasla u struzzjonijiet 
ATC 

P* ----* ----* ----*  M* 
 

5.3 Proċeduri ta’ stennija 
fir-rotta 

P* ----* ----* ----*   
 

5.4 Approċċ bi preċiżjoni 
sa għoli ta’ deċiżjoni 
mhux inqas minn 60 m 
(200 pied) 

P* ----* ----* ----*    

5.4.1 B’mod manwali, 
mingħajr direttur tat-
titjira P* ----* ----* ----*  

M* 

(Test 
tal-ħila 
biss) 

 

5.4.2 B’mod manwali, 
b’direttur tat-titjira 

P* ----* ----* ----*    

5.4.3 Bl-użu ta’ bdot 
awtomatiku 

P* ----* ----* ----*    
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

5.4.4 B’mod manwali, 
b’magna waħda ma 
taħdimx b’mod 
simulat; il-ħsara tal-
magna għandha tkun 
simulata matul l-
approċċ finali qabel ma 
tinqabeż il-marka ta’ 
barra (OM) u titkompla 
sa ma tintmess l-art jew 
sakemm titlesta l-
proċedura ta’ approċċ 
bla suċċess 

P* ----* ----* ----*  M*  

5.5 Approċċ mingħajr 
preċiżjoni ’l isfel sa 
altitudni ta’ MDA/H 
ta’ nżul minimu 

P* ----* ----* ----*  M*  

5.6 Approċċ b’titjira mal-
madwar bil-magni 
kollha jaħdmu meta 
jintlaħqu DA/DH jew 
MDA/MDH 

P* ----* ----* ----*    

5.6.1 Proċeduri oħra ta’ 
approċċ bla suċċess 

P* ----* ----* ----*    
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

5.6.2 Approċċ b’titjira mal-
madwar b’magna 
waħda ma taħdimx 
b’mod simulat meta 
jintlaħqu DA/DH jew 
MDA/MDH 

P*     M*  

5.7 Rkupru minn 
attitudnijiet mhux tas-
soltu  

(dan jiddependi mill-
kwalità tal-FFS) 

P* ----* ----* ----*  M*  

TAQSIMA 6 — Awtorizzazzjoni addizzjonali għal klassifikazzjoni tat-tip għal approċċi bl-
istrumenti sa għoli ta’ deċiżjoni ta’ inqas minn 60 m (CAT II/III) 
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

6 Awtorizzazzjoni 
addizzjonali għal 
klassifikazzjoni tat-tip 
għal approċċi bl-
istrumenti sa għoli ta’ 
deċiżjoni ta’ inqas minn 
60 m (CAT II/III). 

Il-manuvri u l-proċeduri li 
ġejjin huma r-rekwiżiti 
minimi ta’ taħriġ biex 
ikunu permessi approċċi 
bl-istrumenti sa DH ta’ 
inqas minn 60 m (200 
pied). Waqt il-proċeduri li 
ġejjin ta’ approċċi bl-
istrumenti u ta’ approċċ 
bla suċċess għandu jintuża 
t-tagħmir kollu tal-airship 
meħtieġ għal 
ċertifikazzjoni tat-tip ta’ 
approċċ bl-istrumenti ’l 
isfel sa DH ta’ inqas minn 
60 m (200 pied). 

       

6.1 Qtugħ mill-art rifjutat 
f’RVR minimu awtorizzat 

 P ----   M*  
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KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

6.2 Approċċi bl-ILS 

F’kundizzjonijiet ta’ titjir 
simulat bl-istrumentii sa 
DH applikabbli, bl-użu 
tas-sistema ta’ gwida tat-
titjir. Għandhom jitħarsu 
l-proċeduri standard ta’ 
koordinazzjoni tal-
ekwipaġġ (SOPs) 

 P ----   M*  

6.3 Approċċ b’titjira mal-
madwar 

Wara approċċi kif indikat 
fi 6.2 meta jintlaħaq DH.  

It-taħriġ għandu jinkludi 
wkoll approċċ b’titjira 
mal-madwar minħabba 
RVR (simulat) 
insuffiċjenti, riħ qawwi 
trasversali (‘wind shear’) , 
devjazzjoni ta’ inġenji tal-
ajru aktar mil-limiti ta’ 
approċċi għal approċċ ta’ 
suċċess, u ħsara fl-apparat 
tal-art/ajru qabel ma 
jintlaħaq DH u, approċċ 
b’titjira mal-madwar bi 
ħsara simulata ta’ apparat 
tal-ajru 

 P ----   M* 

 



 

MT   MT 

KATEGORIJA TA’ AIRSHIP TAĦRIĠ PRATTIKU 

TEST TAL-ĦILA 
JEW 
VERIFIKA TAL-
PROFIĊJENZA 

    Data 
tal-
verifika 

Manuvri/Proċeduri 

OTD FTD FFS As 

Inizjali tal-
ħarrieġ 
meta jitlesta 
t-taħriġ FFS 

As 

Inizjali tal-
eżaminatur 
meta 
jitlesta t-
test 

6.4 Inżul 

B’referenza viżiva 
stabbilita f’DH wara 
approċċ bl-istrumenti. 
Ikun jiddependi mis-
sistema speċifika ta’ 
gwida tat-titjir jekk isirx 
inżul awtomatiku 

 P ----   M* 

 

TAQSIMA 7 — Apparat fakultattiv 

7 Użu ta’ apparat fakultattiv  P ----     
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ANNESS II 
GĦAR-REKWIŻITI TAR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI GĦALL-

BIDLA TA’ LIĊENZJI NAZZJONALI U KLASSIFIKAZZJONIJIET GĦAL 
AJRUPLANI U ĦELIKOPTERS 

A. AJRUPLANI 

1. Liċenzji ta’ piloti 

Liċenzja ta’ bdot maħruġa minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali għandha tinbidel 
għal liċenzja tal-Parti FCL bil-kondizzjoni li l-applikant jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:  

(a) għal ATPL(A) u CPL(A), iwettaq bħala verifika tal-profiċjenza r-rekwiżiti ta’ 
validazzjoni mill-ġdid tal-Parti FCL għal klassifikazzjoni tat-tip/klassi u 
strumenti, rilevanti għall-privileġġi tal-liċenzja fil-pussess tiegħu;  

(b) juri li jkun jaf dwar il-partijiet rilevanti tal-Parti OPS u tal-Parti FCL; 

(c) juri li jkun profiċjenti fil-lingwi skont FCL.055; 

(d) jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fit-tabella hawn taħt: 

 

Liċenzja 
nazzjonali fil-
pussess tiegħu 

 

Esperjenza 
f’sigħat totali ta’ 
titjir 

 

Rekwiżiti 
addizzjonali 
oħra 

Sostituzzjoni 
ta’ liċenzja tal-
Parti FCL u 
kundizzjonijiet 
(fejn japplika) 

 

Tneħħija ta’ 
kundizzjonijiet 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

ATPL(A) >1500 bħala PIC 
fuq ajruplani 
b’aktar minn 
bdot wieħed 

Xejn ATPL(A) Mhux 
applikabbli 

(a) 

ATPL(A) >1500 fuq 
ajruplani b’aktar 
minn bdot 
wieħed 

Xejn bħal f’(c)(4) bħal f’(c)(5) (b) 

ATPL(A) >500 fuq 
ajruplani b’aktar 
minn bdot 
wieħed 

Juri li jkun jaf 
dwar ippjanar 
ta’ titjir u 
prestazzjoni 
kif mitlub 
minn FCL.515

ATPL(A), bi 
klassifikazzjoni 
tat-tip ristretta 
għal kobdot 

Juri li jkollu l-
ħila jaġixxi 
bħala PIC kif 
mitlub mill-
Appendiċi 9 tal-
Parti FCL 

(c) 
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Liċenzja 
nazzjonali fil-
pussess tiegħu 

 

Esperjenza 
f’sigħat totali ta’ 
titjir 

 

Rekwiżiti 
addizzjonali 
oħra 

Sostituzzjoni 
ta’ liċenzja tal-
Parti FCL u 
kundizzjonijiet 
(fejn japplika) 

 

Tneħħija ta’ 
kundizzjonijiet 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL/IR(A) u 
għadda minn 
test fit-teorija 
fl-Istat Membru 
tal-ħruġ tal-
liċenzja 

 (i) juri li jkun 
jaf dwar 
ippjanar ta’ 
titjir u 
prestazzjoni 
kif mitlub 
minn FCL.310 
u FCL.615(b) 

(ii) jissodisfa 
r-rekwiżiti li 
jifdal ta’ 
FCL.720.A (c)

CPL/IR(A) bi 
krediti fit-
teorija ATPL 

Mhux 
applikabbli 

(d) 

CPL/IR(A) >500 fuq 
ajruplani b’aktar 
minn bdot 
wieħed, jew 
f’operazzjonijiet 
b’aktar minn 
bdot wieħed fuq 
ajruplani ta’ 
kategorija C5-23 
ta’ vvjaġġar 
minn post għal 
ieħor bi bdot 
wieħed jew 
ekwivalenti 
skont ir-rekwiżiti 
tat-Taqsima OPS 
għal trasport 
kummerċjali bl-
ajru 

(i) jgħaddi
minn eżami 
dwar kemm 
ikun jaf fuq 
ATPL(A) fl-
Istat Membru 
tal-ħruġ tal-
liċenzja* 

(ii) jissodisfa 
r-rekwiżiti li 
jifdal ta’ 
FCL.720.A (c)

CPL/IR(A) bi 
krediti fit-
teorija ATPL 

Mhux 
applikabbli 

(e) 

CPL/IR(A) >500 bħala PIC 
fuq ajruplani bi 
bdot wieħed 

Xejn CPL/IR(A) bi 
klassifikazzjoni
jiet ta’ 
tipi/klassijiet 
ristretti għal 
ajruplani bi 
bdot wieħed 

 (f) 
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Liċenzja 
nazzjonali fil-
pussess tiegħu 

 

Esperjenza 
f’sigħat totali ta’ 
titjir 

 

Rekwiżiti 
addizzjonali 
oħra 

Sostituzzjoni 
ta’ liċenzja tal-
Parti FCL u 
kundizzjonijiet 
(fejn japplika) 

 

Tneħħija ta’ 
kundizzjonijiet 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL/IR(A) <500 bħala PIC 
fuq ajruplani bi 
bdot wieħed 

Juri li jkun jaf 
dwar ippjanar 
ta’ titjir u 
prestazzjoni 
ta’ titjiriet għal 
livell CPL/IR 

Bħal (4)(f) 

 

Jikseb 
klassifikazzjoni 
tat-tip b’aktar 
minn bdot 
wieħed skont il-
Parti FCL 

(g) 

CPL(A) >500 bħala PIC 
fuq ajruplani bi 
bdot wieħed 

Klassifikazzjo
ni għal bil-lejl, 
jekk tapplika 

CPL(A), bi 
gradazzjonijiet 
ta’ tipi/klassijiet 
ristretti għal 
ajruplani bi 
bdot wieħed 

 (h) 

CPL(A) <500 bħala PIC 
fuq ajruplani bi 
bdot wieħed 

(i) 
klassifikazzjon
i għal bil-lejl; 

(ii) juri li jkun 
jaf dwar 
prestazzjoni 
ta’ titjiriet u 
ppjanar kif 
mitlub minn 
FCL.310 

bħal (4)(h)  (i) 

PPL/IR(A) 

 

≥75 skont IFR Klassifikazzjo
ni għal bil-lejl 
jekk privileġġi 
ta’ titjir bil-lejl 
ma jkunux 
inklużi fil-
klassifikazzjon
i ta’ strumenti 

PPL/IR(A) (IR 
hija ristretta 
għal PPL) 

Juri li jkun jaf 
dwar 
prestazzjoni ta’ 
titjiriet u 
ppjanar kif 
mitlub minn 
FCL.615(b) 

(j) 

PPL(A) 

 

≥70 fuq 
ajruplani 

Juri l-użu ta’ 
għajnuniet ta’ 
navigazzjoni 
bir-radju 

PPL(A)  (k) 

* Detenturi ta’ CPL li diġà jkollhom klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan b’aktar minn bdot 
wieħed ma jkunx jeħtiġilhom li jkunu għaddew minn eżami dwar tagħrif teoretiku fuq 
ATPL(A) waqt li jkomplu jħaddmu dak l-istess tip ta’ ajruplan, iżda ma jingħatawx krediti fit-
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teorija ATPL(A) għal liċenzja tal-Parti FCL. Jekk ikunu jeħtieġu gradazzjoni oħra ta’ tip għal 
ajruplan differenti b’aktar minn bdot wieħed, ikollhom ikunu konformi mal-kolonna (3), linja 
(e)(i) tat-tabella ta’ hawn fuq. 

2. Ċertifikati tal-ħarrieġa 

Ċertifikat ta’ ħarrieġ maħruġ minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali għandu jinqeleb 
għal ċertifikat tal-Parti FCL bil-kundizzjoni li l-applikant jikkonformaw mar-rekwiżiti li 
ġejjin: 

Ċertifikat 
nazzjonali jew 
privileġġi detenuti 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat tat-
Taqsima FCL ta’ 
bdil 

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

FI(A)/IRI(A)/TRI(
A)/CRI(A) 

kif mitlub skont il-
Parti FCL għaċ-
ċertifikat rilevanti 

N/A FI(A)/IRI(A)/TRI(
A)/CRI(A) 

3. Ċertifikat SFI 

Ċertifikat SFI maħruġ minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali għandu jinqeleb għal 
ċertifikat tal-Parti FCL bil-kondizzjoni li d-detentur jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin: 

Ċertifikat 
nazzjonali fil-
pussess tad-detentur 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat tal-Parti 
FCL ta’ 
sostituzzjoni 

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

SFI(A) >1500 siegħa bħala 
bdot ta’ MPA  

(i) ikollu jew kellu 
CPL, MPL jew 
ATPL għal 
ajruplani maħruġ 
minn Stat Membru; 

(ii) ikun lesta l-
kontenut ta’ 
simulatur ta’ titjira 
tal-kors ta’ 
klassifikazzjoni tat-
tip applikabbli 
nkluż MCC. 

SFI(A) 

SFI(A) 3 snin ta’ 
esperjenza riċenti 
bħala SFI  

ikun lesta l-
kontenut ta’ 
simulatur ta’ titjira 
tal-kors ta’ 
klassifikazzjoni tat-
tip applikabbli 
nkluż MCC 

SFI(A) 
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Il-bidla għandha tkun valida għal perjodu massimu ta’ 3 snin. Validazzjoni mill-ġdid għandha 
tkun soġġetta għat-twettiq tar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-Parti FCL. 

4. ĊERTIFIKAT STI 

Ċertifikat STI maħruġ minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali ta’ dak l-Istat jista’ 
jinbidel għal ċertifikat FCL bil-kondizzjoni li d-detentur jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti 
fit-tabella hawn taħt: 

Ċertifikat 
nazzjonali fil-
pussess tad-detentur 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat mibdul 

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

STI(A) > 500 siegħa bħala 
bdot fuq SPA 

(i) ikollu jew kellu 
liċenzja ta’ bdot 
maħruġa minn Stat 
Membru; 

(ii) ikun temm 
verifika tal-
profiċjenza skont l-
Appendiċi 9 tal-
Parti FCL f’FSTD 
li tkun xierqa għall-
istruzzjoni maħsuba

STI(A) 

STI(A) 3 snin ta’ 
esperjenza riċenti 
bħala STI 

ikun temm verifika 
tal-profiċjenza 
skont l-Appendiċi 9 
tal-Parti FCL 
f’FSTD li tkun 
tixraq lill-
istruzzjoni maħsuba 

STI(A) 

Validazzjoni mill-ġdid taċ-ċertifikat għandha tkun soġġetta għall-kondizzjoni li jkunu twettqu 
r-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-Parti FCL. 

B. ĦELIKOPTERS 

1. Liċenzji ta’ bdoti 

Liċenzja ta’ bdot maħruġa minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali għandha tinbidel 
f’liċenzja tal-Parti FCL bil-kondizzjoni li l-applikant jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) ilesti bħala verifika tal-profiċjenza r-rekwiżiti ta’ validazzjoni mill-ġdid tal-
Parti FCL għal klassifikazzjoni tat-tip u strumenti, rilevanti għall-privileġġi tal-
liċenzja detenuta; 

(b) juri li jkun jaf dwar il-partijiet rilevanti tal-Parti OPS u tal-Parti FCL; 

(c) juri li jkun profiċjenti fil-lingwi skont FCL.055; 

(d) jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fit-tabella hawn taħt: 
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Liċenzja 
nazzjonali fil-
pussess tad-
detentur 

Esperjenza 
f’sigħat totali 
ta’ titjir 

Rekwiżiti 
addizzjonali 
oħra 

Sostituzzjoni 
ta’ liċenzja tal-
Parti FCL u 
kundizzjonijiet 
(fejn japplika) 

Tneħħija ta’ 
kundizzjoniji
et 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

ATPL(H) 
IR(H) valida 

>1000 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters 
b’aktar minn 
bdot wieħed  

Xejn ATPL(H) u IR Mhux 
applikabbli 

(a) 

ATPL(H) 
ebda 
privileġġi 
IR(H) 

>1000 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters 
b’aktar minn 
bdot wieħed  

Xejn ATPL(H)  (b) 

ATPL(H) 
IR(H) valida  

>1000 fuq 
ħelikopters 
b’aktar minn 
bdot wieħed 

Xejn ATPL(H), u IR 
bi 
klassifikazzjon
i tat-tip ristretta 
għal kobdot 

Juri li jkollu 
l-ħila jaġixxi 
bħala PIC kif 
meħtieġ mill-
Appendiċi 9 
tal-Parti FCL 

(c) 

ATPL(H) 
ebda 
privileġġi 
IR(H) 

>1000 fuq 
ħelikopters 
b’aktar minn 
bdot wieħed 

Xejn Klassifikazzjon
i tat-tip 
ATPL(H) 
ristretta għal 
kobdot 

Juri li jkollu 
l-ħila jaġixxi 
bħala PIC kif 
mitlub mill-
Appendiċi 9 
tal-Parti FCL 

(d) 

ATPL(H) 
IR(H) valida 

>500 fuq 
ħelikopters 
b’aktar minn 
bdot wieħed 

juri li jkun jaf 
dwar ippjanar 
ta’ titjir u 
prestazzjoni ta’ 
titjiriet kif 
mitlub minn 
FCL.515 u 
FCL.615(b) 

bħal (4)(c) bħal (5)(c) (e) 

ATPL(H) 
ebda 
privileġġi 
IR(H) 

>500 fuq 
ħelikopters 
b’aktar minn 
bdot wieħed 

bħal (3)(e) bħal (4)(d) bħal (5)(d) (f) 
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Liċenzja 
nazzjonali fil-
pussess tad-
detentur 

Esperjenza 
f’sigħat totali 
ta’ titjir 

Rekwiżiti 
addizzjonali 
oħra 

Sostituzzjoni 
ta’ liċenzja tal-
Parti FCL u 
kundizzjonijiet 
(fejn japplika) 

Tneħħija ta’ 
kundizzjoniji
et 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL/IR(H) u 
għadda minn 
test fit-teorija 
tal-ICAO 
ATPL(H) fl-
Istat Membru 
tal-ħruġ tal-
liċenzja 

 (i) juri li jkun 
jaf dwar 
ippjanar ta’ titjir 
u prestazzjoni 
ta’ titjiriet kif 
mitlub minn 
FCL.310 u 
FCL.615(b); 

(ii) jissodisfa r-
rekwiżiti li 
jifdal ta’ 
FCL.720.H(b) 

CPL/IR(H) 

bi krediti fit-
teorija 
ATPL(H), bil-
kundizzjoni li 
t-test fit-teorija 
tal-ICAO 
ATPL(H) jiġi 
vvalutat bħala 
li huwa f’livell 
ta’ ATPL tal-
Parti FCL 

Mhux 
applikabbli 

(g) 

CPL/IR(H) >500 siegħa 
fuq 
ħelikopters 
b’aktar minn 
bdot wieħed 

(i) jgħaddi minn 
eżami f’tagħrif 
teoretiku għal 
ATPL(H) tal-
Parti FCL fl-
Istat Membru 
tal-ħruġ tal-
liċenzja* 

(ii) jissodisfa r-
rekwiżiti li 
jifdal ta’ 
FCL.720.H (b) 

CPL/IR(H) 

bi krediti fit-
teorija 
ATPL(H) tal-
Parti FCL  

Mhux 
applikabbli 

(h) 

CPL/IR(H) >500 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

Xejn CPL/IR(H) bi 
klassifikazzjon
i tat-tip ristretta 
għal 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

(i) 

CPL/IR(H) <500 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

juri li jkun jaf 
dwar ippjanar 
ta’ titjir u 
prestazzjoni ta’ 
titjiriet kif 
mitlub minn 
FCL.310 u 
FCL.615(b) 

bħal (4)(i) 

Jikseb 
klassifikazzj
oni tat-tip 
b’aktar minn 
bdot wieħed 
kif mitlub 
mill-Parti 
FCL (j) 
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Liċenzja 
nazzjonali fil-
pussess tad-
detentur 

Esperjenza 
f’sigħat totali 
ta’ titjir 

Rekwiżiti 
addizzjonali 
oħra 

Sostituzzjoni 
ta’ liċenzja tal-
Parti FCL u 
kundizzjonijiet 
(fejn japplika) 

Tneħħija ta’ 
kundizzjoniji
et 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL(H) >500 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

Klassifikazzjoni 
ta’ bil-lejl 

CPL(H), bi 
klassifikazzjon
i tat-tip ristretta 
għal 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

(k) 

CPL(H) <500 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

Klassifikazzjoni 
ta’ bil-lejl 

juri li jkun jaf 
dwar 
prestazzjoni ta’ 
titjiriet u 
ppjanar kif 
mitlub minn 
FCL.310 

bħal (4) (k) (l) 

CPL(H) 

Mingħajr 
klassifikazzjon
i ta’ bil-lejl 

>500 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

 Bħal (4)(k) u 
ristretta għal 
operazzjonijiet 
VFR ta’ bi 
nhar 

(m
) 

CPL(H) 

Mingħajr 
klassifikazzjon
i ta’ bil-lejl 

<500 bħala 
PIC fuq 
ħelikopters bi 
bdot wieħed 

juri li jkun jaf 
dwar ippjanar 
ta’ titjir u 
prestazzjoni ta’ 
titjiriet kif 
mitlub minn 
FCL.310 

Bħal (4)(k) u 
ristretta għal 
operazzjonijiet 
VFR ta’ bi 
nhar 

Jikseb 
klassifikazzj
oni tat-tip 
b’aktar minn 
bdot wieħed 
kif mitlub 
mill-Parti 
FCL u 
klassifikazzj
oni ta’ bil-
lejl 

(n) 

PPL/IR(H) 75 skont IFR Klassifikazzjoni 
ta’ bil-lejl; jekk 
privileġġi ta’ 
titjir bil-lejl ma 
jkunux inklużi 
fil-
klassifikazzjoni 
ta’ strumenti 

PPL/IR(H) (IR 
hija ristretta 
għal PPL) 

juri li jkun 
jaf dwar 
prestazzjoni 
ta’ titjiriet u 
ppjanar kif 
mitlub minn 
FCL.615(b) 

(o) 

PPL(H) 75 fuq Juri l-użu ta’ 
għajnuniet ta’ 

PPL (H)  (p) 
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Liċenzja 
nazzjonali fil-
pussess tad-
detentur 

Esperjenza 
f’sigħat totali 
ta’ titjir 

Rekwiżiti 
addizzjonali 
oħra 

Sostituzzjoni 
ta’ liċenzja tal-
Parti FCL u 
kundizzjonijiet 
(fejn japplika) 

Tneħħija ta’ 
kundizzjoniji
et 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

ħelikopters navigazzjoni 
bir-radju 

* Detenturi ta’ CPL li diġà jkollhom klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan b’aktar minn bdot 
wieħed ma jkunx jeħtiġilhom li jkunu għaddew minn eżami f’tagħrif teoretiku ATPL(H) waqt 
li jkomplu jħaddmu dak l-istess tip ta’ ħelikopter, iżda ma jingħatawx krediti fit-teorija 
ATPL(H) għal liċenzja tal-Parti FCL. Jekk ikunu jeħtieġu klassifikazzjoni oħra ta’ tip għal 
ħelikopter differenti b’aktar minn bdot wieħed, ikollhom jikkonformaw mal-kolonna (3), linja 
(h)(i) tat-tabella ta’ hawn fuq. 

2. Ċertifikati ta’ ħarrieġa 

Ċertifikat ta’ ħarrieġ maħruġ minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali għandu jinqeleb 
għal ċertifikat tal-Parti FCL bil-kondizzjoni li l-applikant jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin: 

Ċertifikat nazzjonali 
jew privileġġi 
detenuti 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat sostitut 

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

FI(H)/IRI(H)/TRI(H) kif mitlub skont il-
Parti FCL għaċ-
ċertifikat rilevanti 

 FI(H)/IRI(H)/TRI(H)* 

Validazzjoni mill-ġdid taċ-ċertifikat għandha tkun soġġetta għall-kondizzjoni li jkunu tħarsu 
r-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-Parti FCL. 

3. ĊERTIFIKAT SFI 

Ċertifikat SFI maħruġ minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali għandu jinbidel għal 
ċertifikat tal-Parti FCL bil-kondizzjoni li d-detentur jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin: 

Ċertifikat nazzjonali 
fil-pussess tad-
detentur 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat sostitut 

(1) (2) (3) (4) 
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Ċertifikat nazzjonali 
fil-pussess tad-
detentur 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat sostitut 

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

SFI(H)  >1.000 siegħa bħala 
bdot ta’ MPH  

(i) ikollu jew kellu 
CPL, MPL jew 
ATPL maħruġin 
minn Stat Membru; 

(ii) ikun temm il-
kontenut ta’ 
simulatur ta’ titjira 
tal-kors ta’ 
klassifikazzjoni tat-
tip applikabbli 
inkluż MCC 

SFI(H) 

SFI(H) 3 snin esperjenza 
riċenti bħala SFI 

ikun temm il-
kontenut ta’ 
simulatur tal-kors 
ta’ klassifikazzjoni 
tat-tip applikabbli 
inkluż MCC 

SFI(H) 

Validazzjoni mill-ġdid taċ-ċertifikat għandha tkun soġġetta għall-kondizzjoni li jkunu ġew 
issodisfati r-rekwiżiti rilevanti kollha stabbiliti fil-Parti FCL. 

4. ĊERTIFIKAT STI 

Ċertifikat STI maħruġ minn Stat Membru skont ir-rekwiżiti nazzjonali ta’ dak l-Istat jista’ 
jinbidel għal ċertifikat FCL bil-kondizzjoni li d-detentur jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti 
fit-tabella hawn taħt: 

Ċertifikat nazzjonali 
fil-pussess tad-
detentur 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat sostitut 

(1) (2) (3) (4) 
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Ċertifikat nazzjonali 
fil-pussess tad-
detentur 

Esperjenza Rekwiżiti 
addizzjonali oħra 

Ċertifikat sostitut 

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

STI(H) >500 siegħa bħala 
bdot fuq SPH 

(i) ikollu jew kellu 
liċenzja ta’ bdot 
maħruġa minn Stat 
Membru; 

(ii) ikun temm 
verifika tal-
profiċjenza skont l-
Appendiċi 9 tal-
Parti FCL f’FSTD 
xierqa għall-
istruzzjoni maħsuba 

STI(H) 

STI(H) 3 snin esperjenza 
riċenti bħala STI 

ikun temm verifika 
tal-profiċjenza skont 
l-Appendiċi 9 tal-
Parti FCL f’FSTD li 
tkun tixraq lill-
istruzzjoni maħsuba 

STI(H) 

Validazzjoni mill-ġdid taċ-ċertifikat għandha tkun soġġetta għall-kondizzjoni li jkunu twettqu 
r-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-Parti FCL. 



 

EN 247   EN 

ANNESS III  
GĦAR-REKWIŻITI TAR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI GĦALL-

AĊĊETTAZZJONI TA’ LIĊENZJI MAĦRUĠIN MINN JEW F’ISEM PAJJIŻI 
TERZI 

A. VALIDAZZJONI TA’ LIĊENZJI 

ĠENERALI 

1. Liċenzja ta’ bdot maħruġa f’konformità mar-rekwiżiti tal-Anness 1 tal-ICAO minn 
pajjiż terz tista’ tkun ivvalidata mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru.  

 Il-bdoti għandhom japplikaw mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikunu 
residenti jew stabbiliti, jew, jekk ma jkunux residenti fit-territorju tal-Istati Membri, 
fejn l-operatur li għalih itiru jew ikunu biħsiebhom li jtiru jkollu l-post prinċipali tan-
negozju tiegħu.  

2. Il-perjodu ta’ validazzjoni ta’ liċenzja ma għandux ikun aktar minn sena, bil-
kundizzjoni li l-liċenzja bażika tkun baqgħet valida. 

Dan il-perjodu jista’ jkun estiż biss darba mill-awtorità kompetenti li tkun ħarġet il-
validazzjoni meta, matul il-perjodu ta’ validazzjoni, il-bdot ikun applika, jew ikun 
qed jitħarreġ, għall-ħruġ ta’ liċenzja skont il-Parti FCL. Din l-estensjoni għandha 
tkopri l-perjodu ta’ żmien meħtieġ biex il-liċenzja tinħareġ skont il-Parti FCL. 

Id-detenturi ta’ liċenzja aċċettata minn Stat Membru għandhom jeżerċitaw il-
privileġġi tagħhom skont ir-rekwiżiti ddikjarati fil-Parti FCL. 

Liċenzji ta’ bdoti għal trasport kummerċjali bl-ajru u għal attivitajiet kummerċjali oħra 

3. Fil-każ ta’ liċenzji ta’ piloti għal trasport kummerċjali bl-ajru u attivitajiet 
kummerċjali oħra, id-detentur għandu jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) itemm, bħala test tal-ħila, ir-rekwiżiti ta’ validazzjoni mill-ġdid ta’ 
klassifikazzjoni tat-tip jew klassijiet tal-Parti FCL rilevanti għall-privileġġi tal-
liċenzja fil-pussess tad-detentur; 

(b) juri li jkun kiseb tagħrif dwar il-partijiet rilevanti tal-Parti OPS u tal-Parti FCL; 

(ċ) juri li jkun jaf l-Ingliż skont FCL.055; 

(d) ikollu ċertifikat mediku validu ta’ Klassi 1, maħruġ skont il-Parti Medika; 

(e) Fil-każ ta’ ajruplani, jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ esperjenza stabbiliti fit-
tabella li ġejja: 

Liċenzja fil-pussess tad-
detentur 

Esperjenza f’sigħat totali 
ta’ titjir 

Privileġġi  

(1) (2) (3)  

ATPL(A) >1500 siegħa bħala PIC 
fuq ajruplani b’aktar minn 
bdot wieħed 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ajruplani b’aktar 
minn bdot wieħed bħala 
PIC 

(a) 

ATPL(A) jew 
CPL(A)/IR* 

>1500 siegħa bħala PIC 
jew kobdot fuq ajruplani 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ajruplani b’aktar 

(b) 
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b’aktar minn bdot wieħed 
skont rekwiżiti ta’ 
tħaddim 

minn bdot wieħed bħala 
kobdot 

CPL(A)/IR >1000 siegħa bħala PIC fi 
trasport kummerċjali bl-
ajru minn meta jkun kiseb 
IR 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ajruplani bi bdot 
wieħed bħala PIC 

(c) 

CPL(A)/IR >1000 siegħa bħala PIC 
jew bħala kobdot 
f’ajruplani bi bdot wieħed 
skont rekwiżiti ta’ 
tħaddim 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ajruplani bi bdot 
wieħed bħala kobdot skont 
il-Parti OPS 

(d) 

ATPL(A), CPLA(A)/IR, 
CPL(A) 

>700 siegħa f’ajruplani 
minbarra TMGs, inklużi 
200 siegħa fl-irwol ta’ 
attività li għaliha tkun 
intalbet l-aċċettazzjoni, u 
50 siegħa f’dik l-irwol fl-
aħħar 12-il xahar 

Eżerċizzju ta’ privileġġi 
f’ajruplani minbarra 
trasport kummerċjali bl-
ajru 

(e) 

* Detenturi ta’ CPL(A)/IR fuq ajruplani b’aktar minn bdot wieħed kellhom juru livell ta’ 
għarfien ATPL(A) tal-ICAO qabel l-aċċettazzjoni.  

(f) fil-każ ta’ ħelikopters, jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ esperjenza stabbiliti fit-
tabella li ġejja: 

Liċenzja fil-pussess tad-
detentur 

Esperjenza f’sigħat totali 
ta’ titjir 

Privileġġi  

(1) (2) (3)  

IR valida ta’ ATPL(H) 1000 siegħa bħala PIC 
fuq ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed bħala 
PIC operazzjonijiet VFR 
u IFR 

(a) 

ATPL(H) mingħajr 
privileġġi IR 

1000 siegħa bħala PIC 
fuq ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed bħala 
PIC f’operazzjonijiet 
VFR 

(b) 

IR valida ta’ ATPL(H) 1000 siegħa bħala bdot 
fuq ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed bħala 
kobdot f’operazzjonijiet 
VFR u IFR 

(c) 
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ATPL(H) mingħajr 
privileġġi IR 

1000 siegħa bħala bdot 
fuq ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed bħala 
kobdot f’operazzjonijiet 
VFR 

(d) 

CPL(H)/IR*  1000 siegħa bħala bdot 
fuq ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed 

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ħelikopters b’aktar 
minn bdot wieħed bħala 
kobdot 

(e) 

CPL(H)/IR 1000 siegħa bħala PIC 
fi trasport kummerċjali 
bl-ajru minn meta jkun 
kiseb IR  

Trasport kummerċjali bl-
ajru f’ħelikopters bi bdot 
wieħed bħala PIC 

(f) 

ATPL(H) bi privileġġi IR 
jew mingħajrhom, 
CPL(H)/IR, CPL(H)  

700 siegħa f’ħelikopters 
minbarra dawk 
iċċertifikati skont CS-
27/29 jew ekwivalenti, 
inklużi 200 siegħa fl-
irwol ta’ attività li 
għaliha tkun intalbet l-
aċċettazzjoni, u 50 siegħa 
f’dak l-irwol fl-aħħar 12-
il xahar 

Eżerċizzju ta’ privileġġi 
f’ħelikopters 
f’operazzjonijiet 
minbarra trasport 
kummerċjali bl-ajru  

(g) 

* Detenturi ta’ CPL(H)/IR fuq ħelikopters b’aktar minn bdot wieħed kellhom juru 
għarfien ta’ livell ATPL tal-ICAO qabel l-aċċettazzjoni. 

Liċenzji ta’ piloti għal attivitajiet mhux kummerċjali bi gradazzjoni ta’ strumenti 

4. Fil-każ ta’ liċenzji ta’ bdoti privati bi klassifikazzjoni ta’ strumenti, jew ta’ liċenzji 
CPL u ATPL bi klassifikazzjoni ta’ strumenti fejn il-bdot ikun biħsiebu biss li 
jeżerċita privileġġi ta’ bdot privat, id-detentur għandu jikkonforma mar-rekwiżiti li 
ġejjin: 

(a) itemm test tal-ħila għal klassifikazzjoni ta’ strumenti u l-klassifikazzjonijiet ta’ 
tipi jew klassijiet rilevanti għall-privileġġi tal-liċenzja fil-pussess tad-detentur, 
skont l-Appendiċi 7 u l-Appendiċi 9 tal-Parti FCL; 

(b) juri li jkun kiseb għarfien dwar il-Liġi tal-Ajru, il-Kodiċijiet Ajrunawtiċi tat-
Temp, l-Ippjanar u l-Prestazzjoni ta’ Titjir (IR), u l-Prestazzjoni Umana; 

(ċ) juri li jaf bl-Ingliż skont FCL.055; 

(d) ikollu mill-inqas ċertifikat mediku validu ta’ Klassi 2 maħruġ skont l-Anness 1 
tal-ICAO;  

(f) ikollu esperjenza minima ta’ mill-inqas 100 siegħa ta’ ħin ta’ titjir bl-istrumenti 
bħala bdot kmandant fil-kategorija rilevanti ta’ inġenji tal-ajru. 

Liċenzji ta’ bdoti għal attivitajiet mhux kummerċjali mingħajr klassifikazzjoni ta’ 
strumenti 
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5. Fil-każ ta’ liċenzji ta’ bdoti privati, jew ta’ liċenzji CPL u ATPL mingħajr 
klassifikazzjoni ta’ strumenti fejn il-bdot ikun biħsiebu biss li jeżerċita privileġġi ta’ 
bdot privat, id-detentur għandu jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) juri li jkun kiseb tagħrif dwar il-Liġi tal-Ajru u l-Prestazzjoni Umana; 

(b) jgħaddi mit-test tal-ħila PPL kif stabbilit fil-Parti FCL; 

(ċ) jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti tal-Parti FCL għall-ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-
tip jew klassijiet kif rilevanti għall-privileġġi tal-liċenzja fil-pussess tiegħu; 

(d) ikollu mill-inqas ċertifikat mediku ta’ Klassi 2 maħruġ skont l-Anness 1 tal-
ICAO; 

(e) juri li jkun kiseb profiċjenza f’lingwi skont FCL.055;  

(f) ikollu esperjenza minima ta’ 100 siegħa bħala bdot fil-kategorija rilevanti ta’ 
inġenji tal-ajru. 

Validazzjoni ta’ liċenzji ta’ bdoti għal xogħlijiet speċifiċi ta’ dewmien limitat 

6. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi ta’ hawn fuq, fil-każ ta’ titjiriet ta’ 
manifatturi, Stati Membri jistgħu jaċċettaw liċenzja maħruġa skont l-Anness 1 tal-
ICAO minn pajjiż terz għal żmien massimu ta’ 12-il xahar għal xogħlijiet speċifiċi 
ta’ dewmien limitat, bħal titjiriet ta’ istruzzjoni għall-ewwel dħul fis-servizz, turija, 
titjiriet ta’ ġarr ta’ nies jew ta’ prova, bil-kondizzjoni li l-applikant jikkonforma mar-
rekwiżiti li ġejjin: 

(a) ikollu liċenzja tajba u ċertifikat mediku u klassifikazzjonijiet jew kwalifiki 
relatati maħruġin skont l-Anness 1 tal-ICAO; 

(b) ikun impjegat, direttament jew indirettament, ta’ manifattur ta’ ajruplani. 

F’dan il-każ, il-privileġġi tad-detentur għandhom ikunu limitati għal li ssir titjira ta’ 
istruzzjoni u ttestjar għall-ewwel ħruġ ta’ klassifikazzjoni tat-tip, is-superviżjoni ta’ 
titjir inizjali f’linja mill-bdoti tal-operaturi, titjiriet ta’ kunsinna jew ta’ ġarr ta’ nies, 
titjir inizjali f’linja, dimostrazzjonijiet ta’ titjir jew titjriet ta’ prova. 

B. BIDLA TA’ LIĊENZJI 

1. Liċenzja PPL/BPL/SPL, CPL jew ATPL maħruġa b’konformità mar-rekwiżiti tal-
Anness 1 tal-ICAO minn pajjiż terz tista’ tinbidel f’Parti FCL PPL/BPL/SPL bi 
klassifikazzjoni ta’ klassi jew tip ta’ bdot wieħed mill-awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru.  

 Il-bdot għandu japplika mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa jkun 
residenti jew stabbilit. 

2. Id-detentur tal-liċenzja għandu jikkonforma mar-rekwiżiti minimi li ġejjin, għall-
kategorija rilevanti ta’ inġenji tal-ajru: 

(a) jgħaddi minn eżami bil-miktub fil-Liġi tal-Ajru u l-Prestazzjoni Umana;  

(b) jgħaddi mit-test tal-ħila PPL, BPL jew SPL, kif rilevanti, skont il-Parti FCL; 

(ċ) jissodisfa r-rekwiżiti għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni ta’ klassijiet jew tipi, skont 
is-Subparti H; 

(d) ikollu mill-inqas ċertifikat mediku ta’ Klassi 2, maħruġ skont it-Taqsima 
Medika; 

(e) juri li huwa profiċjenti fil-lingwa skont FCL.055; 



 

EN 251   EN 

(f) juri li jkun għamel 100 siegħa ħin ta’ titjir bħala bdot. 

Ċ. AĊĊETTAZZJONI TA’ KLASSIFIKAZZJONIJIET TA’ KLASSIJIET U TIPI 

1. Klassifikazzjoni valida ta’ klassijiet jew tipi li jkollha liċenzja maħruġa minn pajjiż 
terz tista’ tiddaħħal f’liċenzja tat-Parti FCL bil-kondizzjoni li l-applikant: 

(a) jikkonforma mar-rekwiżiti u l-prerekwiżiti ta’ esperjenza għall-ħruġ tal-
klassifikazzjoni applikabbli ta’ tipi jew klassijiet skont il-Parti FCL; 

(b) jgħaddi mit-test rilevanti ta’ ħila għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni applikabbli ta’ 
tipi jew klassijiet skont il-Parti FCL; 

(b) ikun attwalment jipprattika t-titjir; 

(ċ) ikollu mhux inqas minn: 

(i) għal klassifikazzjoni ta’ klassi ta’ ajruplan, 100 siegħa ta’ esperjenza fit-
titjir bħala bdot f’dik il-klassi; 

(ii) għal klassifikazzjoni ta’ tip ta’ ajruplan, 500 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir 
bħala bdot f’dak it-tip; 

(iii) għal ħelikopters b’magna waħda b’massa massima ċċertifikata fi qtugħ 
mill-art ta’ mhux aktar minn 3 175 kg, 100 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir 
bħala bdot f’dak it-tip; 

(iv) għall-ħelikopters l-oħrajn kollha, 350 siegħa ta’ esperjenza fit-titjir bħala 
bdot f’dik il-klassi.  

 


