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ANNESS

Parti 1
Rekwiżiti għal sistema tal-ajru mingħajr bdot abbord tal-klassi
C0
UAS tal-klassi C0 ikollha mwaħħla magħha tikketta għall-identifikazzjoni tal-klassi li ġejja
fuq l-UA:

UAS tal-klassi C0 għandha tikkonforma ma’ dawn li ġejjin:
(1)

ikollha MTOM ta’ anqas minn 250 g, inkluża t-tagħbija utli;

(2)

ikollha veloċità massima f’titjira livell ta’ 19-il m/s;

(3)

ikollha għoli massimu li jista’ jintlaħaq ’il fuq mill-punt tat-tluq limitat għal 120 m;

(4)

tkun kontrollabbli b’mod sikur fir-rigward tal-istabbiltà, tal-manuvrabbiltà u talprestazzjoni tal-link tad-data, minn bdot mill-bogħod li jsegwi l-istruzzjonijiet talmanifattur, skont kif ikun hemm bżonn fil-kundizzjonijiet operazzjonali antiċipati
kollha inkluż wara li sseħħ ħsara f’sistema xierqa waħda jew, jekk xieraq, aktar;

(5)

tkun imfassla u mibnija b’tali mod li timminimizza l-korriment għall-persuni matul
it-tħaddim, ponot jaqtgħu għandhom jiġu evitati, sakemm ma jkunux teknikament
inevitabbli skont prattika ta’ disinjar u ta’ manifattura tajba. Jekk tkun mgħammra bi
skrejjen, din għandha tkun imfassla b’tali mod li tillimita kwalunkwe korriment li
jista’ jkun ikkawżat mix-xfar tal-iskrejjen;

(6)

tkun imħaddma bl-elettriku u jkollha vultaġġ nominali li ma jaqbiżx l-24 V kurrent
dirett (DC) jew il-vultaġġ ekwivalenti tal-kurrent alternat (AC); il-partijiet
aċċessibbli tagħha m’għandhomx jaqbżu l-24 V DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti;
il-vultaġġi interni ma għandhomx jisbqu l-24 V DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti
ħlief jekk jiġi żgurat li t-taħlita tal-vultaġġ u l-kurrent iġġenerata ma twassalx għal xi
riskju jew xokk elettriku li jagħmel il-ħsara, anki meta l-UAS ikollha l-ħsara;

(7)

jekk tkun mgħammra b’modalità ta’ insegwiment u meta din il-funzjoni tkun attivata,
tkun f’medda li ma taqbiżx il-50 m mill-bdot mill-bogħod, u tagħmilha possibbli
għall-bdot mill-bogħod biex jerġa’ jikseb il-kontroll tal-UA;

(8)

tiġi introdotta fis-suq b’manwal tal-utenti li jipprovdi:
(a)

il-karatteristiċi tal-UA li jinkludu iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:
–

MT

il-klassi tal-UA
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–

il-massa tal-UA (b’deskrizzjoni tal-konfigurazzjoni ta’ referenza) u lmassa massima tat-tluq (MTOM);

–

il-karatteristiċi ġenerali tat-tagħbijiet utli permessi f’termini ta’
dimensjonijiet tal-massa, ta’ interfaċċi mal-UA u ta’ restrizzjonijiet
possibbli oħra;

–

it-tagħmir u s-software għall-kontroll tal-UA mill-bogħod;

–

u deskrizzjoni tal-imġiba tal-UA f’każ ta’ telf tal-link tad-data;

(b)

struzzjonijiet operazzjonali ċari;

(c)

limitazzjonijiet operazzjonali (li jinkludu iżda mhumiex limitati għallkundizzjonijiet meteoroloġiċi u għall-operazzjonijiet binhar/billejl); u

(d)

deskrizzjoni xierqa tar-riskji kollha relatati mal-operazzjonijiet tal-UAS
adattati għall-età tal-utent.

(9)

ikun inkluż avviż ta’ informazzjoni ppubblikat mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea
tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) li jipprovdi l-limitazzjonijiet u l-obbligi
applikabbli, skont ir-Regolament (UE) …/… [IR].

(10)

Il-punti 4, 5 u 6 ma japplikawx għall-UAS li huma ġugarelli skont it-tifsira tadDirettiva 2009/48/KE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli.

Parti 2
Rekwiżiti għal sistema tal-ajru mingħajr bdot abbord tal-klassi
C1
UAS tal-klassi C1 ikollha mwaħħla magħha tikketta għall-identifikazzjoni tal-klassi li ġejja
fuq l-UA:

UAS tal-klassi C1 għandha tikkonforma ma’ dawn li ġejjin:

MT

(1)

tkun magħmula minn materjali u jkollha karatteristiċi tal-prestazzjoni u fiżiċi biex
tiżgura li fil-każ ta’ impatt f’veloċità terminali ma’ ras ta’ bniedem, l-enerġija
trażmessa lir-ras tal-bniedem tkun ta’ anqas minn 80 J jew inkella, bħala alternattiva,
għandu jkollha MTOM ta’ anqas minn 900 g, inkluża t-tagħbija utli;

(2)

ikollha veloċità massima f’titjira livell ta’ 19-il m/s;

(3)

ikollha għoli massimu li tista’ tikseb wara l-punt tat-tlugħ limitat għal 120 m jew
tkun mgħammra b’sistema li tillimita l-għoli fuq is-superfiċje jew fuq il-punt tattlugħ għal 120 m jew għal valur li jista’ jingħażel mill-bdot mill-bogħod. Jekk il-
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valur ikun jista’ jingħażel, il-bdot mill-bogħod għandu jiġi pprovdut b’informazzjoni
ċara dwar l-għoli tal-UA fuq is-superfiċje jew il-punt tat-tlugħ matul it-titjira.

MT

(4)

tkun kontrollabbli b’mod sikur fir-rigward tal-istabbiltà, tal-manuvrabbiltà u talprestazzjoni tal-link tad-data, minn bdot mill-bogħod li jsegwi l-istruzzjonijiet talmanifattur, skont kif ikun hemm bżonn fil-kundizzjonijiet operazzjonali antiċipati
kollha inkluż wara li sseħħ ħsara f’sistema xierqa waħda jew, jekk xieraq, aktar;

(5)

ikollha s-saħħa mekkanika meħtieġa, li tinkludi kwalunkwe fattur ta’ sikurezza
neċessarju u, fejn xieraq, stabbiltà biex tiflaħ għal kwalunkwe strapazz li tkun
soġġetta għalih matul l-użu mingħajr tkissir jew deformazzjoni li jistgħu jinterferixxu
mat-titjir sikur tagħha;

(6)

tkun imfassla u mibnija b’tali mod li timminimizza l-korriment għall-persuni matul
it-tħaddim, ponot jaqtgħu għandhom jiġu evitati, sakemm ma jkunux teknikament
inevitabbli skont prattika ta’ disinjar u ta’ manifattura tajba. Jekk tkun mgħammra bi
skrejjen, din għandha tkun imfassla b’tali mod li tillimita kwalunkwe korriment li
jista’ jkun ikkawżat mix-xfar tal-iskrejjen;

(7)

fil-każ ta’ telf tal-link tad-data, ikollha metodu affidabbli u prevedibbli biex l-UE
jirkupra d-data link jew itemm it-titjira b’mod li jnaqqas l-effett fuq il-partijiet terzi
fl-ajru jew fuq l-art;

(8)

sakemm ma tkunx UA bi ġwienaħ fissi, ikollha livell tal-potenza akustika LWA
garantita ponderat-A determinat skont il-Parti 13 li ma jaqbiżx il-livelli stabbiliti filParti 15;

(9)

sakemm ma tkunx UA bi ġwienaħ fissi, ikollha indikazzjoni tal-livell tal-potenza
akustika garantita ponderat-A imwaħħla fuq l-UA u/jew fuq l-imballaġġ tagħha skont
il-Parti 14;

(10)

tkun imħaddma bid-dawl u jkollha vultaġġ nominali li ma jaqbiżx l-24 V DC jew ilvultaġġ AC ekwivalenti; il-partijiet aċċessibbli tagħha m’għandhomx jaqbżu l-24 V
DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti; il-vultaġġi interni ma għandhomx jisbqu l-24 V
DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti ħlief jekk jiġi żgurat li t-taħlita tal-vultaġġ u lkurrent iġġenerata ma twassalx għal xi riskju jew xokk elettriku li jagħmel il-ħsara,
anki meta l-UAS ikollha l-ħsara;

(11)

ikollha numru tas-serje fiżiku uniku konformi mal-istandard ANSI/CTA-2063 Small
Unmanned Aerial Systems Serial Numbers;

(12)

ikollha sistema diretta għall-identifikazzjoni mill-bogħod li:
(a)

tippermetti li jittella’ n-numru tar-reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS
f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) .../...[IR] u esklussivament
skont il-proċess stipulat mis-sistema ta’ reġistrazzjoni;

(b)

tiżgura, f’ħin reali matul id-durata sħiħa tat-titjira, ix-xandira perjodika diretta
mill-UA bl-użu ta’ protokoll ta’ trażmissjoni miftuħ u dokumentat, tad-data li
ġejja b’mod li jkunu jistgħu jiġu riċevuti b’mod dirett minn apparati mobbli fi
ħdan il-medda tax-xandir:
i

in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS;

ii

in-numru tas-serje fiżiku uniku tal-UA konformi mal-istandard
ANSI/CTA-2063;
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(c)
(13)

iii

il-pożizzjoni ġeografika tal-UA u l-għoli tagħha ’il fuq mis-superfiċe jew
fuq il-punt tat-tlugħ;

iv

il-korsa tar-rotta mkejla kif idur l-arloġġ mit-Tramuntana ġeografika u lveloċità fuq l-art tal-UA; u

v

il-pożizzjoni ġeografika tal-bdot remot jew, jekk ma tkunx disponibbli,
tal-punt tat-tlugħ.

tiżgura li l-utent ma jistax jimmodifika d-data msemmija fil-paragrafu (b) punti
ii, iii, iv u v.

tkun mgħammra b’sistema ta’ tagħrif ġeografiku li tipprovdi:
(a)

interfaċċa fejn tiġi llowdjata u aġġornata data li jkun fiha informazzjoni dwar
il-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru b’rabta mal-pożizzjoni tal-UA u l-altitudni
imposta miż-żoni ġeografiċi, kif definiti mill-artikolu 15 tar-Regolament (UE)
…/… [IR], li tiżgura li l-proċess ta’ llowdjar jew ta’ aġġornar tat-tali data ma
jiddegradax l-integrità u l-validità tagħha;

(b)

avviż ta’ twissija għall-bdot mill-bogħod meta jiġi individwat ksur potenzjali
tal-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru; u

(c)

informazzjoni għall-bdot mill-bogħod dwar l-istatus tal-UA kif ukoll avviż ta’
twissija meta s-sistemi ta’ pożizzjonament jew ta’ navigazzjoni tagħha ma
jkunux jistgħu jiżguraw il-funzjonament xieraq tas-sistema ta’ tagħrif
ġeografiku;

(14)

jekk il-UA jkollha funzjoni li tillimita l-aċċess tagħha għal ċerti żoni jew volumi talispazju tal-ajru, din il-funzjoni għandha topera b’tali mod li tinteraġixxi b’mod
mexxej mas-sistema ta’ kontroll tat-titjir tal-UA mingħajr ma taffettwa s-sikurezza
tat-titjir b’mod avvers; barra minn hekk, għandha tiġi pprovduta informazzjoni ċara
lill-bdot mill-bogħod meta l-funzjoni tagħha tipprevjeni lill-UA milli jidħol f’dawn
iż-żoni jew dan il-volum tal-ispazju tal-ajru;

(15)

tipprovdi lill-bdot mill-bogħod bi twissija ċara meta l-batterija tal-UA jew l-istazzjon
ta’ kontroll tagħha tilħaq livell baxx biex il-bdot mill-bogħod ikollu biżżejjed żmien
biex jillandja l-UA b’mod sikur;

(16)

tkun mgħammra b’dawl għall-fini:
(a)

tal-kontrollabbiltà tal-UA,

(b)

tal-viżibbiltà tal-UA billejl, id-disinn tad-dwal għandu jippermetti biex persuna
fuq l-art tkun tista’ tiddistingwi UA minn inġenju tal-ajru bl-ekwipaġġ;

(17)

jekk tkun mgħammra b’modalità ta’ insegwiment u meta din il-funzjoni tkun attivata,
tkun f’medda li ma taqbiżx il-50 m mill-bdot mill-bogħod, u tagħmilha possibbli
għall-bdot mill-bogħod biex jerġa’ jikseb il-kontroll tal-UA;

(18)

tiġi introdotta fis-suq b’manwal tal-utenti li jipprovdi:
il-karatteristiċi tal-UA li jinkludu iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:

(a)

MT

–

il-klassi tal-UA;

–

il-massa tal-UA (b’deskrizzjoni tal-konfigurazzjoni ta’ referenza) u lmassa massima tat-tluq (MTOM);
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(19)

–

il-karatteristiċi ġenerali tat-tagħbijiet utli permessi f’termini ta’
dimensjonijiet tal-massa, ta’ interfaċċi mal-UA u ta’ restrizzjonijiet
possibbli oħra;

–

it-tagħmir u s-software għall-kontroll tal-UA mill-bogħod;

–

referenza tal-protokoll tat-trażmissjoni li jintuża għall-emissjoni talidentifikazzjoni diretta mill-bogħod;

–

il-livell tal-potenza akustika;

–

u deskrizzjoni tal-imġiba tal-UA f’każ ta’ telf tal-link tad-data;

(b)

struzzjonijiet operazzjonali ċari;

(c)

il-proċedura għat-tlugħ tal-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru;

(d)

struzzjonijiet dwar il-manutenzjoni;

(e)

il-proċeduri tal-individwazzjoni ta’ soluzzjoni;

(f)

limitazzjonijiet operazzjonali (li jinkludu iżda mhumiex limitati għallkundizzjonijiet meteoroloġiċi u għall-operazzjonijiet binhar/billejl); u

(g)

deskrizzjoni xierqa tar-riskji kollha relatati mal-operazzjonijiet tal-UAS;

ikun inkluż avviż ta’ informazzjoni ppubblikat mill-EASA li jipprovdi llimitazzjonijiet u l-obbligi applikabbli skont id-dritt tal-UE.

Parti 3
Rekwiżiti għal sistema tal-ajru mingħajr bdot abbord tal-klassi
C2
UAS tal-klassi C2 ikollha mwaħħla magħha tikketta għall-identifikazzjoni tal-klassi li ġejja
fuq l-UA:

UAS tal-klassi C2 għandha tikkonforma ma’ dawn li ġejjin:

MT

(1)

ikollha MTOM ta’ anqas minn 4 kg, inkluża t-tagħbija utli;

(2)

ikollha għoli massimu li tista’ tikseb wara l-punt tat-tlugħ limitat għal 120 m jew
tkun mgħammra b’sistema li tillimita l-għoli fuq is-superfiċje jew fuq il-punt tattlugħ għal 120 m jew għal valur li jista’ jingħażel mill-bdot mill-bogħod. Jekk ilvalur ikun jista’ jingħażel, il-bdot mill-bogħod għandu jiġi pprovdut b’informazzjoni
ċara dwar l-għoli tal-UA fuq is-superfiċje jew il-punt tat-tlugħ matul it-titjira;

(3)

tkun kontrollabbli b’mod sikur fir-rigward tal-istabbiltà, tal-manuvrabbiltà u talprestazzjoni tal-link tad-data, minn bdot mill-bogħod b’kompetenza adegwata kif
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definita fir-Regolament (UE) …/… [IR] u li jsegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur,
skont kif ikun hemm bżonn fil-kundizzjonijiet operazzjonali antiċipati kollha inkluż
wara li sseħħ ħsara f’sistema xierqa waħda jew, jekk xieraq, aktar;

MT

(4)

ikollha s-saħħa mekkanika meħtieġa li tinkludi kwalunkwe fattur ta’ sikurezza
neċessarju u, fejn xieraq, stabbiltà biex tiflaħ għal kwalunkwe strapazz li tkun
soġġetta għalih matul l-użu mingħajr tkissir jew deformazzjoni li jistgħu jinterferixxu
mat-titjir sikur tagħha;

(5)

fil-każ ta’ UA marbut fiżikament, il-mezz tal-irbit ikollu tul tensili ta’ anqas minn 50
m u saħħa mekkanika li ma tkunx anqas minn:
(a)

għal inġenji tal-ajru itqal mill-arja, 10 darbiet il-piż tal-ajrudina bil-massa
massima;

(b)

għal inġenji tal-ajru eħfef mill-arja, 4 darbiet il-forza eżerċitata mit-taħlita talimbottatura statika massima u tal-forza ajrudinamika tal-veloċità permessa
massima tar-riħ fit-titjira;

(6)

tkun imfassla u mibnija b’tali mod li timminimizza l-korriment għall-persuni matul
it-tħaddim, ponot jaqtgħu għandhom jiġu evitati, sakemm ma jkunux teknikament
inevitabbli skont prattika ta’ disinjar u ta’ manifattura tajba. Jekk tkun mgħammra bi
skrejjen, din għandha tkun imfassla b’tali mod li tillimita kwalunkwe korriment li
jista’ jkun ikkawżat mix-xfar tal-iskrejjen;

(7)

sakemm ma jkunx marbut fiżikament fil-każ ta’ telf tal-link tad-data, ikollu metodu
affidabbli u prevedibbli għall-UA biex jirkupra d-data link jew ittemm it-titjira
b’mod li jnaqqas l-effett fuq il-partijiet terzi fl-ajru jew fuq l-art;

(8)

sakemm ma jkunx marbut fiżikament, ikun mgħammar b’link tad-data li tkun
protetta kontra aċċess mhux awtorizzat għall-funzjonijiet ta’ kmand u ta’ kontroll;

(9)

sakemm ma tkunx UA bi ġwienaħ fissi, tkun mgħammra b’modalità ta’ veloċità
baxxa li tista’ tingħażel mill-bdot mill-bogħod u tillimita l-veloċità massima ta’
kruċiera għal mhux aktar minn 3 m/s.

(10)

sakemm ma tkunx UA bi ġwienaħ fissi, ikollha livell tal-potenza akustika LWA
garantita ponderat-A determinat skont il-Parti 13 li ma jaqbiżx il-livelli stabbiliti filParti 15;

(11)

sakemm ma tkunx UA bi ġwienaħ fissi, ikollha indikazzjoni tal-livell tal-potenza
akustika garantita ponderat-A imwaħħla fuq l-UA u/jew fuq l-imballaġġ tagħha skont
il-Parti 14;

(12)

tkun imħaddma bl-elettriku u jkollha vultaġġ nominali li ma jaqbiżx l-48 V DC jew
il-vultaġġ AC ekwivalenti; il-partijiet aċċessibbli tagħha m’għandhomx jaqbżu t-48
V DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti; il-vultaġġi interni ma għandhomx jisbqu l48 V DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti ħlief jekk jiġi żgurat li t-taħlita tal-vultaġġ u
l-kurrent iġġenerata ma twassalx għal xi riskju jew xokk elettriku li jagħmel il-ħsara,
anki meta l-UAS ikollha l-ħsara;

(13)

ikollha numru tas-serje fiżiku uniku konformi mal-istandard ANSI/CTA-2063 Small
Unmanned Aerial Systems Serial Numbers;

(14)

sakemm ma jkunx marbut fiżikament, ikollu sistema diretta għall-identifikazzjoni
mill-bogħod li:
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(a)

tippermetti li jittella’ n-numru tar-reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS
f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) .../...[IR] u esklussivament
skont il-proċess stipulat mis-sistema ta’ reġistrazzjoni;

(b)

tiżgura, f’ħin reali matul id-durata sħiħa tat-titjira, ix-xandira perjodika diretta
mill-UA bl-użu ta’ protokoll ta’ trażmissjoni miftuħ u dokumentat, tad-data li
ġejja b’mod li jkunu jistgħu jiġu riċevuti b’mod dirett minn apparati mobbli fi
ħdan il-medda tax-xandir:

(c)
(15)

in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS;

ii

in-numru tas-serje fiżiku uniku tal-UA konformi mal-istandard
ANSI/CTA-2063;

iii

il-pożizzjoni ġeografika tal-UA u l-għoli tiegħu ’il fuq mis-superfiċe jew
fuq il-punt tat-tlugħ;

iv

il-korsa tar-rotta mkejla kif idur l-arloġġ mit-Tramuntana ġeografika u lveloċità fuq l-art tal-UA; u

v

il-pożizzjoni ġeografika tal-bdot remot.

tiżgura li l-utent ma jistax jimmodifika d-data msemmija fil-paragrafu (b) punti
ii, iii, iv u v.

tkun mgħammra b’funzjoni ta’ ġeokonsapevolezza li tipprovdi:
(a)

interfaċċa fejn tiġi llowdjata u aġġornata data li jkun fiha informazzjoni dwar
il-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru b’rabta mal-pożizzjoni tal-UA u l-altitudni
imposta miż-żoni ġeografiċi, kif definiti mill-artikolu 15 tar-Regolament (UE)
.../… [IR], li tiżgura li l-proċess ta’ llowdjar jew ta’ aġġornar ta’ din id-data ma
jiddegradax l-integrità u l-validità tagħha;

(b)

avviż ta’ twissija għall-bdot mill-bogħod meta jiġi individwat ksur potenzjali
tal-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru; u

(c)

informazzjoni għall-bdot mill-bogħod dwar l-istatus tal-UA kif ukoll avviż ta’
twissija meta l-pożizzjonament jew in-navigazzjoni tagħha ma jkunux jistgħu
jiżguraw il-funzjonament xieraq tas-sistema ta’ ġeokonsapevolezza;

(16)

jekk il-UA jkollha funzjoni li tillimita l-aċċess tagħha għal ċerti żoni jew volumi talispazju tal-ajru, din il-funzjoni għandha topera b’tali mod li tinteraġixxi b’mod
mexxej mas-sistema ta’ kontroll tat-titjir tal-UA mingħajr ma taffettwa s-sikurezza
tat-titjir b’mod avvers; barra minn hekk, għandha tiġi pprovduta informazzjoni ċara
lill-bdot mill-bogħod meta l-funzjoni tagħha tipprevjeni lill-UA milli jidħol f’dawn
iż-żoni jew dan il-volum tal-ispazju tal-ajru;

(17)

tipprovdi lill-bdot mill-bogħod bi twissija ċara meta l-batterija tal-UA jew l-istazzjon
ta’ kontroll tagħha tilħaq livell baxx b’tali mod li l-bdot mill-bogħod ikollu biżżejjed
żmien biex jillandja l-UA b’mod sikur;

(18)

tkun mgħammra b’dawl għall-fini:

(19)

(1)

tal-kontrollabbiltà tal-UA;

(2)

tal-viżibbiltà tal-UA billejl, id-disinn tad-dwal għandu jippermetti biex persuna
fuq l-art tkun tista’ tiddistingwi UA minn inġenju tal-ajru bl-ekwipaġġ;

tiġi introdotta fis-suq b’manwal tal-utenti li jipprovdi:
(a)

MT

i

il-karatteristiċi tal-UA li jinkludu iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:
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(20)

–

il-klassi tal-UA;

–

il-massa tal-UA (b’deskrizzjoni tal-konfigurazzjoni ta’ referenza) u lmassa massima tat-tluq (MTOM);

–

il-karatteristiċi ġenerali tat-tagħbijiet utli permessi f’termini ta’
dimensjonijiet tal-massa, ta’ interfaċċi mal-UA u ta’ restrizzjonijiet
possibbli oħra;

–

it-tagħmir u s-software għall-kontroll tal-UA mill-bogħod;

–

referenza tal-protokoll tat-trażmissjoni li jintuża għall-emissjoni talidentifikazzjoni diretta mill-bogħod;

–

il-livell tal-potenza akustika;

–

u deskrizzjoni tal-imġiba tal-UA f’każ ta’ telf tal-link tad-data;

(b)

struzzjonijiet operazzjonali ċari;

(c)

il-proċedura għat-tlugħ tal-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru;

(d)

struzzjonijiet dwar il-manutenzjoni;

(e)

il-proċeduri tal-individwazzjoni ta’ soluzzjoni;

(f)

limitazzjonijiet operazzjonali (li jinkludu iżda mhumiex limitati għallkundizzjonijiet meteoroloġiċi u għall-operazzjonijiet binhar/billejl); u

(g)

deskrizzjoni xierqa tar-riskji kollha relatati mal-operazzjonijiet tal-UAS;

ikun inkluż avviż ta’ informazzjoni ppubblikat mill-EASA b’limitazzjonijiet u
b’obbligi applikabbli skont id-dritt tal-UE.

Parti 4
Rekwiżiti għal Sistema tal-ajru mingħajr bdot abbord tal-klassi
C3
UAS tal-klassi C3 ikollha mwaħħla magħha tikketta għall-identifikazzjoni tal-klassi li ġejja
fuq il-UA:

UAS tal-klassi C3 għandha tikkonforma ma’ dawn li ġejjin:

MT

(1)

ikollha MTOM ta’ anqas minn 25kg, inkluża t-tagħbija utli, u jkollha dimensjoni
karatteristika massima ta’ inqas minn 3m;

(2)

ikollha għoli massimu li jista’ jinkiseb ’il fuq mill-punt tat-tlugħ limitat għal 120 m
jew tkun mgħammra b’sistema li tillimita l-għoli fuq is-superfiċje jew fuq il-punt tat-
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tlugħ għal 120 m jew għal valur li jista’ jingħażel mill-bdot mill-bogħod. Jekk ilvalur ikun jista’ jintagħżel, il-bdot mill-bogħod għandu jiġi pprovdut b’informazzjoni
ċara dwar l-għoli tal-UA fuq is-superfiċje jew il-punt tat-tlugħ matul it-titjira;

MT

(3)

tkun kontrollabbli b’mod sikur fir-rigward tal-istabbiltà, tal-manuvrabbiltà u talprestazzjoni tal-link tad-data, minn bdot b’kompetenza adegwata kif definita firRegolament (UE) …/… [IR] u li jsegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur, skont kif ikun
hemm bżonn fil-kundizzjonijiet operazzjonali antiċipati kollha inkluż wara li sseħħ
ħsara f’sistema xierqa waħda jew, jekk xieraq, aktar

(4)

fil-każ ta’ UA marbut fiżikament, il-mezz tal-irbit ikollu tul tensili ta’ anqas minn 50
m u saħħa mekkanika li ma tkunx anqas minn:
(a)

għal inġenji tal-ajru itqal mill-arja, 10 darbiet il-piż tal-ajrudina bil-massa
massima;

(b)

għal inġenji tal-ajru eħfef mill-arja, 4 darbiet il-forza eżerċitata mit-taħlita talimbottatura statika massima u tal-forza ajrudinamika tal-veloċità permessa
massima tar-riħ fit-titjira;

(5)

sakemm ma jkunx marbut fiżikament fil-każ ta’ telf tal-link tad-data, ikollu metodu
affidabbli u prevedibbli għall-UA biex jirkupra d-data link jew ittemm it-titjira
b’mod li jnaqqas l-effett fuq il-partijiet terzi fl-ajru jew fuq l-art;

(6)

sakemm ma tkunx UA bi ġwienaħ fissi, ikollha indikazzjoni tal-livell tal-potenza
akustika LWA garantita ponderat-A determinat skont il-Parti 13 imwaħħla fuq il-UA
u/jew fuq l-imballaġġ tagħha skont il-Parti 14;

(7)

tkun imħaddma bl-elettriku u jkollha vultaġġ nominali li ma jaqbiżx l-48 V DC jew
il-vultaġġ AC ekwivalenti; il-partijiet aċċessibbli tagħha m’għandhomx jaqbżu t-48
V DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti; il-vultaġġi interni ma għandhomx jisbqu l48 V DC jew il-vultaġġ AC ekwivalenti ħlief jekk jiġi żgurat li t-taħlita tal-vultaġġ u
l-kurrent iġġenerata ma twassalx għal xi riskju jew xokk elettriku li jagħmel il-ħsara,
anki meta l-UAS ikollha l-ħsara;

(8)

ikollha numru tas-serje fiżiku uniku konformi mal-istandard ANSI/CTA-2063 Small
Unmanned Aerial Systems Serial Numbers;

(9)

sakemm ma jkunx marbut fiżikament, ikollu sistema diretta għall-identifikazzjoni
mill-bogħod li:
(a)

tippermetti li jittella’ n-numru tar-reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS
f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) .../...[IR] u esklussivament
skont il-proċess stipulat mis-sistema ta’ reġistrazzjoni;

(b)

tiżgura, f’ħin reali matul id-durata sħiħa tat-titjira, ix-xandira perjodika diretta
mill-UA bl-użu ta’ protokoll ta’ trażmissjoni miftuħ u dokumentat, tad-data li
ġejja b’mod li jkunu jistgħu jiġu riċevuti b’mod dirett minn apparati mobbli fi
ħdan il-medda tax-xandir:
i

in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS;

ii

in-numru tas-serje fiżiku uniku tal-UA konformi mal-istandard
ANSI/CTA-2063;

iii

il-pożizzjoni ġeografika tal-UA u l-għoli tiegħu ’il fuq mis-superfiċe jew
fuq il-punt tat-tlugħ;
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(c)
(10)

il-korsa tar-rotta mkejla kif idur l-arloġġ mit-Tramuntana ġeografika u lveloċità fuq l-art tal-UA; u

v

il-pożizzjoni ġeografika tal-bdot remot.

tiżgura li l-utent ma jistax jimmodifika d-data msemmija fil-paragrafu (b) punti
ii, iii, iv u v.

tkun mgħammra b’funzjoni ta’ ġeokonsapevolezza li tipprovdi:
(a)

interfaċċa fejn tiġi llowdjata u aġġornata data li jkun fiha informazzjoni dwar
il-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru b’rabta mal-pożizzjoni tal-UA u l-altitudni
imposta miż-żoni ġeografiċi, kif definiti mill-artikolu 15 tar-Regolament (UE)
…/… [IR], li tiżgura li l-proċess ta’ llowdjar jew ta’ aġġornar ta’ din id-data
ma jiddegradax l-integrità u l-validità tagħha;

(b)

avviż ta’ twissija għall-bdot mill-bogħod meta jiġi individwat ksur potenzjali
tal-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru; u

(c)

informazzjoni għall-bdot mill-bogħod dwar l-istatus tal-UA kif ukoll avviż ta’
twissija meta l-pożizzjonament jew in-navigazzjoni tagħha ma jkunux jistgħu
jiżguraw il-funzjonament xieraq tas-sistema ta’ ġeokonsapevolezza;

(11)

jekk il-UA jkollha funzjoni li tillimita l-aċċess tagħha għal ċerti żoni jew volumi talispazju tal-ajru, din il-funzjoni għandha topera b’tali mod li tinteraġixxi b’mod
mexxej mas-sistema ta’ kontroll tat-titjir tal-UA mingħajr ma taffettwa s-sikurezza
tat-titjir b’mod avvers; barra minn hekk, għandha tiġi pprovduta informazzjoni ċara
lill-bdot mill-bogħod meta l-funzjoni tagħha tipprevjeni lill-UA milli jidħol f’dawn
iż-żoni jew dan il-volum tal-ispazju tal-ajru;

(12)

sakemm ma jkunx marbut fiżikament, ikun mgħammar b’link tad-data li tkun
protetta kontra aċċess mhux awtorizzat għall-funzjonijiet ta’ kmand u ta’ kontroll;

(13)

tipprovdi lill-bdot mill-bogħod bi twissija ċara meta l-batterija tal-UA jew l-istazzjon
ta’ kontroll tagħha tilħaq livell baxx b’tali mod li l-bdot mill-bogħod ikollu biżżejjed
żmien biex jillandja l-UA b’mod sikur;

(14)

tkun mgħammra b’dawl għall-fini:

(15)

(1)

tal-kontrollabbiltà tal-UA;

(2)

tal-viżibbiltà tal-UA billejl, id-disinn tad-dwal għandu jippermetti biex persuna
fuq l-art tkun tista’ tiddistingwi UA minn inġenju tal-ajru bl-ekwipaġġ;

tiġi introdotta fis-suq b’manwal tal-utenti li jipprovdi:
(a)

MT

iv

il-karatteristiċi tal-UA li jinkludu iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:
–

il-klassi tal-UA;

–

il-massa tal-UA (b’deskrizzjoni tal-konfigurazzjoni ta’ referenza) u lmassa massima tat-tluq (MTOM);

–

il-karatteristiċi ġenerali tat-tagħbijiet utli permessi f’termini ta’
dimensjonijiet tal-massa, ta’ interfaċċi mal-UA u ta’ restrizzjonijiet
possibbli oħra;

–

it-tagħmir u s-software għall-kontroll tal-UA mill-bogħod;

–

referenza tal-protokoll tat-trażmissjoni li jintuża għall-emissjoni talidentifikazzjoni diretta mill-bogħod;
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(16)

–

il-livell tal-potenza akustika;

–

u deskrizzjoni tal-imġiba tal-UA f’każ ta’ telf tal-link tad-data);

(b)

struzzjonijiet operazzjonali ċari;

(c)

il-proċedura għat-tlugħ tal-limitazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru;

(d)

struzzjonijiet dwar il-manutenzjoni;

(e)

il-proċeduri tal-individwazzjoni ta’ soluzzjoni

(f)

limitazzjonijiet operazzjonali (li jinkludu iżda mhumiex limitati għallkundizzjonijiet meteoroloġiċi u għall-operazzjonijiet binhar/billejl); u

(g)

deskrizzjoni xierqa tar-riskji kollha relatati mal-operazzjonijiet tal-UAS;

ikun inkluż avviż ta’ informazzjoni ppubblikat mill-EASA li jipprovdi llimitazzjonijiet u l-obbligi applikabbli skont id-dritt tal-UE.

Parti 5
Rekwiżiti għal Sistema tal-ajru mingħajr bdot abbord tal-klassi
C4
UAS tal-klassi C4 ikollha mwaħħla magħha t-tikketta li ġejja fuq il-UA b’mod viżibbli:

UAS tal-klassi C4 għandha tikkonforma ma’ dawn li ġejjin:
(1)

ikollha MTOM ta’ anqas minn 25 kg, inkluża t-tagħbija utli;

(2)

tkun kontrollabbli u manuvrabbli b’mod sikur minn bdot mill-bogħod li jsegwi listruzzjonijiet tal-manifattur, skont kif ikun hemm bżonn fil-kundizzjonijiet
operazzjonali antiċipati kollha inkluż wara li sseħħ ħsara f’sistema xierqa waħda jew,
jekk xieraq, aktar;

(3)

ma jkollhiex modalitajiet ta’ kontroll awtomatiku ħlief għall-assistenza ta’
stabbilizzazzjoni tat-titjir b’ebda effett dirett fuq it-trajjettorja u assistenza għal link
mitlufa dment li jkun hemm disponibbli pożizzjoni fissa predeterminat tal-kontrolli
tat-titjir f’każ ta’ link mitlufa;

(4)

tiġi introdotta fis-suq b’manwal tal-utenti li jipprovdi:
(a)

MT

il-karatteristiċi tal-UA li jinkludu iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:
–

il-klassi tal-UA

–

il-massa tal-UA (b’deskrizzjoni tal-konfigurazzjoni ta’ referenza) u lmassa massima tat-tluq (MTOM);
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(5)

–

il-karatteristiċi ġenerali tat-tagħbijiet utli permessi f’termini ta’
dimensjonijiet tal-massa, ta’ interfaċċi mal-UA u ta’ restrizzjonijiet
possibbli oħra;

–

it-tagħmir u s-software għall-kontroll tal-UA mill-bogħod;

–

u deskrizzjoni tal-imġiba tal-UA f’każ ta’ telf tal-link tad-data;

(b)

struzzjonijiet operazzjonali ċari;

(c)

struzzjonijiet dwar il-manutenzjoni;

(d)

il-proċeduri tal-individwazzjoni ta’ soluzzjoni;

(e)

limitazzjonijiet operazzjonali (li jinkludu iżda mhumiex limitati għallkundizzjonijiet meteoroloġiċi u għall-operazzjonijiet binhar/billejl); u

(f)

deskrizzjoni xierqa tar-riskji kollha relatati mal-operazzjonijiet tal-UAS;

ikun inkluż avviż ta’ informazzjoni ppubblikat mill-EASA li jipprovdi llimitazzjonijiet u l-obbligi applikabbli skont id-dritt tal-UE;

Parti 6
Rekwiżiti għal aċċessorju supplimentari tal-identifikazzjoni millbogħod
Aċċessorju supplimentari għall-identifikazzjoni diretta mill-bogħod għandu jikkonforma ma’
dawn li ġejjin:
(1)

tippermetti li jittella’ n-numru tar-reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS f’konformità
mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) .../...[IR] u esklussivament skont il-proċess
stipulat mis-sistema ta’ reġistrazzjoni;

(2)

ikollu numru tas-serje fiżiku konformi mal-istandard ANSI/CTA-2063 Small
Unmanned Aerial Systems Serial Numbers imwaħħal mal-aċċessorju supplimentari u
mal-imballaġġ tiegħu jew fil-manwal tal-utenti tiegħu b’mod leġibbli;

(3)

tiżgura, f’ħin reali matul id-durata sħiħa tat-titjira, ix-xandira perjodika diretta millUA bl-użu ta’ protokoll ta’ trażmissjoni miftuħ u dokumentat, tad-data li ġejja b’mod
li jkunu jistgħu jiġu riċevuti b’mod dirett minn apparati mobbli fi ħdan il-medda taxxandir:

(4)

MT

i

in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS;

ii

in-numru uniku tas-serje fiżiku tal-aċċessorju supplimentari konformi
mal-istandard ANSI/CTA-2063;

iii

il-pożizzjoni ġeografika tal-UA u l-għoli tiegħu ’il fuq mis-superfiċe jew
fuq il-punt tat-tlugħ;

iv

il-korsa tar-rotta mkejla kif idur l-arloġġ mit-Tramuntana ġeografika u lveloċità fuq l-art tal-UA; u

v

il-pożizzjoni ġeografika tal-bdot remot jew, jekk ma tkunx disponibbli,
tal-punt tat-tlugħ.

tiżgura li l-utent ma jistax jimmodifika d-data msemmija fil-paragrafu (3) punti ii, iii,
iv u v.
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(5)

jitqiegħed fis-suq b’manwal tal-utent li jagħti r-referenza tal-protokoll tattrażmissjoni li jintuża għall-emissjoni tal-identifikazzjoni diretta mill-bogħol u listruzzjoni biex:
(a)

jiġi installat il-modulu fuq il-UA;

(b)

jittella’ n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-operatur tal-UAS.

Parti 7
Modulu A tal-valutazzjoni tal-konformità — Kontroll talproduzzjoni interna
1.

Il-kontroll intern tal-produzzjoni huwa l-proċedura ta’ valutazzjoni ta’ konformità, li
permezz tagħha l-manifattur jissodisfa l-obbligi stabbiliti fil-punti 2, 3, u 4 ta’ din ilParti, u jassigura, u jiddikjara fuq ir-responsabbiltà unika tiegħu, li l-prodotti
kkonċernati jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Partijiet 1, 5 jew 6 li huma
applikabbli għalihom.

2.

Dokumentazzjoni teknika
Il-manifattur għandu jiżviluppa d-dokumentazzjoni teknika skont l-Artikolu 17 ta’
dan ir-Regolament.

3.

Manifattura
Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri neċessarji kollha biex il-proċess tal-manifattura u
l-monitoraġġ tiegħu jassiguraw li l-prodott manifatturat jikkonforma maddokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 2 ta’ din il-Parti u mar-rekwiżiti
essenzjali stipulati fil-Partijiet 1, 5 jew 6 li japplikaw għalihom.

4.

Il-markar CE u d-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE
(1)

Skont l-Artikoli 15 u 16 ta’ dan ir-Regolament, il-manifattur għandu jwaħħal
il-markar CE u, meta applikabbli, it-tikketta għall-identifikazzjoni tal-klassi talUA, fuq kull prodott individwali li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli stabbiliti
fil-Partijiet 1, 5 jew 6 li japplikaw għalihom.

(2)

Il-manifattur għandu jagħmel dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE bil-miktub
għal kull mudell ta’ prodott u jżommha flimkien mad-dokumentazzjoni
teknika, għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, għal perjodu ta’ għaxar
snin wara li l-prodott ikun tqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità talUE għandha tidentifika biċ-ċar il-prodott li għalih tkun tfasslet.

Kopja tad-dikjarazzjoni ta’ konformità KE għandha tingħata lill-awtoritajiet rilevanti
fuq talba.
5.

Rappreżentant awtorizzat

L-obbligi tal-manifatturi stabbiliti fil-punt 4 jistgħu jiġu ssodisfati mir-rappreżentant
awtorizzat, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, dment li dawn ikunu speċifikati fil-mandat.

MT
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Parti 8
Moduli B u C tal-valutazzjoni tal-konformità — Eżami tat-tip talUE u konformità mat-tip fuq il-bażi tal-kontroll intern talproduzzjoni skont l-Anness II għad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE
Meta ssir referenza għal din il-Parti, il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità għandha
ssegwi l-Moduli B (l-eżami tat-tip tal-UE) u C (il-konformità mat-tip ibbażata fuq il-kontroll
intern tal-produzzjoni) ta’ din il-Parti.
Modulu B
Eżami tat-tip tal-UE
1.

L-eżami tat-tip tal-UE hu dik il-parti minn proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità
li fiha korp innotifikat jeżamina d-disinn tekniku tal-prodott u jivverifika u jixhed li
d-disinn tekniku tal-prodott jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli stipulati fil-Partijiet 1 sa
6.

2.

L-eżami tat-tip tal-UE għandu jsir permezz ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza taddisinn tekniku tal-prodott permezz tal-eżami tad-dokumentazzjoni teknika u talevidenza ta’ sostenn imsemmija fil-punt 3, flimkien mal-eżami tal-eżemplari,
rappreżentattivi tal-produzzjoni prevista, ta’ parti waħda kritika jew aktar tal-prodott
(kombinazzjoni tat-tip tal-produzzjoni u tat-tip tad-disinn).

3.

Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għall-eżami tat-tip KE lil korp
innotifikat wieħed tal-għażla tiegħu.
L-applikazzjoni għandha tinkludi:

4.

(1)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur u, jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mirrappreżentant awtorizzat, l-isem u l-indirizz tiegħu wkoll;

(2)

dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma saritx ma’ xi korp
innotifikat ieħor;

(3)

id-dokumentazzjoni teknika. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tippermetti
li ssir valutazzjoni tal-konformità tal-prodott mar-rekwiżiti applikabbli ta’ dan
ir-Regolament u għandha tinkludi analiżi u valutazzjoni xierqa tar-riskju jew
tar-riskji. Id-dokumentazzjoni teknika għandu jkun fiha l-elementi stabbiliti flArtikolu 17 ta’ dan ir-Regolament, kull fejn applikabbli;

(4)

l-eżemplari rappreżentattivi tal-produzzjoni maħsuba. Il-korp innotifikat jista’
jitlob aktar eżemplari jekk ikunu meħtieġa għat-twettiq tal-programm tat-test;

(5)

l-evidenza ta’ sostenn tal-adegwatezza tas-soluzzjoni tad-disinn tekniku. Din levidenza ta’ sostenn għandha ssemmi kwalunkwe dokument li jkun intuża,
b’mod partikolari fejn l-istandards armonizzati u/jew l-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi rilevanti ma jkunux ġew applikati kompletament jew ma jkunux ġew
applikati bis-sħiħ;. L-evidenza ta’ sostenn għandha tinkludi, fejn ikun hemm
bżonn, ir-riżultati tat-testijiet imwettqa f’konformità ma’ speċifikazzjonijiet
tekniċi rilevanti oħra mil-laboratorju xieraq tal-manifattur jew minn laboratorju
tal-ittestjar ieħor f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Il-korp innotifikat għandu:

Għall-prodott:
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(1)

jeżamina d-dokumentazzjoni teknika u tal-evidenza ta’ sostenn biex jevalwa ladegwatezza tad-disinn tekniku tal-prodott.

Għall-eżemplar(i):
(2)

jivverifika li l-eżemplar(i) ġie/ġew immanifatturat(i) f’konformità maddokumentazzjoni teknika, u jidentifika l-elementi li tfasslu skont iddispożizzjonijiet applikabbli tal-istandards armonizzati rilevanti u/jew talispeċifikazzjonijiet tekniċi, kif ukoll l-elementi li tfasslu mingħajr lapplikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dawk l-istandards;

(3)

jagħmel l-eżamijiet u t-testijiet xierqa, jew iqabbad lil min jagħmilhom, biex
jiċċekkja jekk, fejn il-manifattur ikunx għażel li japplika s-soluzzjonijiet flistandards armonizzati rilevanti u/jew fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, dawn
ikunux ġew applikati b’mod korrett;

(4)

jagħmel l-eżamijiet u t-testijiet adegwati, jew iqabbad lil min jagħmilhom, biex
jikkontrolla jekk, fejn ma ġewx applikati s-soluzzjonijiet fl-istandards
armonizzati rilevanti u/jew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, is-soluzzjonijiet
adottati mill-manifattur jissodisfawx ir-rekwiżiti essenzjali korrispondenti talistrument leġiżlattiv;

(5)

jiftiehem mal-manifattur dwar fejn isiru l-eżamijiet u t-testijiet.

5.

Il-korp innotifikat għandu jfassal rapport ta’ valutazzjoni li jirreġistra l-attivitajiet li
jkunu saru skont il-punt 4 u r-riżultati tagħhom. Bla ħsara għall-obbligi tiegħu filpunt 8, il-korp innotifikat għandu joħroġ il-kontenut ta’ dan ir-rapport, kollu jew
parti minnu, biss bi ftehim mal-manifattur.

6.

Meta t-tip jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-korp innotifikat għandu
joħroġ ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE lill-manifattur. Dan iċ-ċertifikat għandu
jinkludi l-isem u l-indirizz tal-manifattur, il-konklużjonijiet tal-eżami, l-aspetti
rilevanti tar-rekwiżiti koperti mill-eżami, il-kundizzjonijiet (jekk ikun hemm) għallvalidità tiegħu, u d-data neċessarja għall-identifikazzjoni tat-tip approvat. Iċċertifikat jista’ jkollu anness wieħed jew aktar mehmuża miegħu.
Iċ-ċertifikat tal-UE u l-annessi tiegħu għandhom jinkludu l-informazzjoni rilevanti
kollha biex il-konformità tal-prodotti manifatturati mat-tip eżaminat tkun tista’ tiġi
vvalutata u biex ikun hemm lok għal kontroll intern.
Fejn it-tip ma jissodisfax ir-rekwiżiti applikabbli ta’ dan ir-Regolament, il-korp
innotifikat għandu jirrifjuta li joħroġ ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE u għandu
jinforma b’dan lill-applikant kif xieraq, b’raġunijiet iddettaljati għar-rifjut tiegħu.

7.

Il-korp innotifikat għandu jibqa’ aġġornat dwar kwalunkwe bidla fl-ogħla livell ta’
żvilupp tekniku ġeneralment rikonoxxut li tindika li t-tip approvat jaf ma jibqax
jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli ta’ dan ir-Regolament, u għandu jiddetermina
jekk it-tali bidliet jeħtiġux aktar investigazzjoni. Jekk ikun il-każ, il-korp innotifikat
għandu jinforma lill-manifattur dwar dan.
Il-manifattur għandu jinforma lill-korp innotifikat li għandu d-dokumentazzjoni
teknika relatata maċ-ċertifikat ta’ eżami tat-tip tal-UE, bil-modifikazzjonijiet kollha
għat-tip approvat li jistgħu jolqtu l-konformità tal-prodott mar-rekwiżiti essenzjali ta’
dan ir-Regolament jew mal-kundizzjonijiet għall-validità taċ-ċertifikat. Tali modifiki
għandhom jirrikjedu approvazzjoni addizzjonali u jiġu mehmuża maċ-ċertifikat
oriġinali tal-eżami tat-tip tal-UE.
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8.

Kull korp innotifikat għandu jinforma lill-awtorità ta’ notifika tiegħu dwar iċċertifikati ta’ eżami tat-tip tal-UE u/jew kwalunkwe żieda magħhom li jkun ħareġ
jew irtira u għandu, b’mod perjodiku jew fuq talba, jagħmel disponibbli għallawtorità ta’ notifika tiegħu l-lista ta’ ċertifikati u/jew kull żieda magħhom irrifjutata,
sospiża jew inkella ristretta.
Kull korp innotifikat għandu jinforma lill-korpi nnotifikati l-oħra dwar iċ-ċertifikati
tal-eżami tat-tip tal-UE u/jew kwalunkwe żieda magħhom, li jkun irrifjuta, irtira,
issospenda jew b’xi mod ieħor illimita u, jekk jintalab jagħmel dan, dwar iċċertifikati u/jew żidiet magħhom li jkun ħareġ.
Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-korpi nnotifikati l-oħra jistgħu, fuq talba, jiksbu
kopja taċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip KE u/jew iż-żidiet magħhom. Fuq talba
mmotivata, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jiksbu kopja taddokumentazzjoni teknika u tar-riżultati tal-eżamijiet li wettaq il-korp innotifikat.
Il-korp innotifikat għandu jżomm kopja taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE, lannessi u ż-żidiet ta’ miegħu, kif ukoll il-fajl tekniku inkluża d-dokumentazzjoni
ssottomessa mill-manifattur għal 10 snin wara li l-prodott ikun ġie vvalutat jew
sakemm tiskadi l-validità ta’ dak iċ-ċertifikat.

9.

Il-manifattur għandu jżomm kopja taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE, tal-annessi u
taż-żidiet tiegħu, flimkien mad-dokumentazzjoni teknika għad-dispożizzjoni talawtoritajiet nazzjonali għal 10 snin wara li l-prodott ikun ġie introdott fis-suq.

10.

Ir-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur jista’ jippreżenta l-applikazzjoni msemmija
fil-punt 3 u jissodisfa l-obbligi stipulati fil-punti 7 u 9, sakemm dawn ikunu
speċifikati fil-mandat.

Modulu C
Konformità mat-tip fuq il-bażi tal-kontroll intern tal-produzzjoni
1.

Il-konformità mat-tip fuq il-bażi tal-kontroll intern tal-produzzjoni hi l-parti millproċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità li biha l-manifattur jissodisfa l-obbligi
stabbiliti fil-punti 2 u 3, u jiżgura u jiddikjara li l-prodotti kkonċernati jkunu
f’konformità mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE u jissodisfaw irrekwiżiti applikabbli ta’ dan ir-Regolament.

2.

Manifattura
Il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha neċessarji biex il-proċess tal-manifattura u
l-monitoraġġ tiegħu jassiguraw il-konformità tal-prodott immanifatturat mat-tip
approvat, kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE, u mar-rekwiżiti
applikabbli stabbiliti fil-Partijiet 1 sa 6.

3.

MT

Il-markar CE u d-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE
(1)

Il-manifattur għandu jwaħħal il-markar CE u, meta rilevanti, it-tikketta għallidentifikazzjoni tal-klassi tal-UA skont l-Artikoli 15 u 16 ta’ dan ir-Regolament
fuq kull prodott li jkun konformi mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip
tal-UE u jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-Partijiet 1 sa 6.

(2)

Il-manifattur għandu jagħmel dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE bil-miktub
għal kull tip ta’ prodott u jżommha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet
nazzjonali, għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-prodott ikun tqiegħed fis-suq. Iddikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE għandha tidentifika biċ-ċar it-tip ta’ prodott
li għalih tkun tfasslet.
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Kopja tad-dikjarazzjoni ta’ konformità KE għandha tingħata lill-awtoritajiet
rilevanti fuq talba.
4.

Rappreżentant awtorizzat
L-obbligi tal-manifatturi stabbiliti fil-punt 3 jistgħu jiġu ssodisfati mir-rappreżentant
awtorizzat tiegħu, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, dment li dawn ikunu
speċifikati fil-mandat.

Parti 9
Modulu H tal-valutazzjoni tal-konformità — Konformità bbażata
fuq garanzija sħiħa tal-kwalità skont l-Anness II għad-Deċiżjoni
Nru 768/2008/KE
1.

Il-konformità bbażata fuq assigurazzjoni sħiħa ta’ kwalità hija l-proċedura ta’
valutazzjoni ta’ konformità, li permezz tagħha l-manifattur jissodisfa l-obbligi
stabbiliti fil-punti 2 u 5, u jassigura, u jiddikjara fuq ir-responsabbiltà unika tiegħu, li
l-prodott ikkonċernat jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-Partijiet 1 sa 6.

2.

Manifattura
Il-manifattur għandu jħaddem sistema ta’ kwalità approvata għad-disinn, ilmanifattura, l-ispezzjoni finali u l-ittestjar tal-prodott ikkonċernat kif speċifikat filpunt 3 u għandu jkun suġġett għas-sorveljanza fil-punt 4.

3.

Is-sistema tal-kwalità
(1)

Il-manifattur għandu jippreżenta applikazzjoni għall-valutazzjoni tas-sistema
tal-kwalità tiegħu lill-korp innotifikat tal-għażla tiegħu għall-prodott
ikkonċernat.
L-applikazzjoni għandha tinkludi:

(2)

(a)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur u, jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata
mir-rappreżentant awtorizzat, l-isem u l-indirizz tiegħu wkoll;

(b)

id-dokumentazzjoni teknika għal kull tip ta’ prodott maħsub biex jiġi
mmanifatturat, li jkun fiha l-elementi stabbiliti fil-Parti 10 fejn
applikabbli;

(c)

id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-kwalità;

(d)

dikjarazzjoni bil-miktub li tiddikjara l-istess applikazzjoni ma saritx ma’
xi korp innotifikat ieħor.

Is-sistema tal-kwalità għandha tiżgura konformità tal-prodott mar-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament.
L-elementi, ir-rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-manifattur
għandhom jiġu ddokumentati b’mod sistematiku u ordinat fil-forma ta’
dikjarazzjonijiet ta’ politika, proċeduri u struzzjonijiet bil-miktub. Din iddokumentazzjoni ta’ sistema tal-kwalità għandha tippermetti interpretazzjoni
konsistenti tal-programmi, tal-pjanijiet, tal-manwali u tar-rekords tal-kwalità.
Id-dokumentazzjoni
adegwata ta’:
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(3)

(a)

l-objettivi ta’ kwalità kif ukoll l-istruttura organizzazzjonali, irresponsabbiltajiet u s-setgħat tal-maniġment fir-rigward tat-tfassil u talkwalità tal-prodott;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn tekniku, inklużi l-istandards, li se jiġu
applikati, u fejn l-istandards armonizzati rilevanti mhux se jkunu
applikati kompletament, il-mezzi li se jintużaw biex jiġi żgurat li rrekwiżiti ta’ dan ir-Regolament huma sodisfatti;

(c)

it-tekniki ta’ kontroll tad-disinn u ta’ verifika tad-disinn, il-proċessi u lazzjonijiet sistematiċi li ser jintużaw meta jiġu mfassla l-prodotti li
jappartjenu lit-tip ta’ prodotti kopert;

(d)

il-manifattura korrispondenti, it-tekniki ta’ kontroll tal-kwalità u talgaranzija tal-kwalità, il-proċessi u l-azzjonijiet sistematiċi li jkunu se
jintużaw;

(e)

l-eżamijiet u t-testijiet li għandhom jittieħdu qabel, matul u wara lmanifattura, u l-frekwenza li biha se jsiru;

(f)

ir-reġistri ta’ kwalità, bħal rapporti ta’ spezzjoni u informazzjoni mittestijiet, informazzjoni mill-proċedura ta’ kalibrar, rapporti rigward ilkwalifiċi jew approvazzjonijiet tal-persuni kkonċernati, eċċ.;

(g)

il-mezzi li bihom jiġu ssorveljati t-twettiq tad-disinn meħtieġ u l-kwalità
tal-prodott kif ukoll il-funzjonament effettiv tas-sistema tal-kwalità.

Il-korp innotifikat għandu jivvaluta s-sistema tal-kwalità biex jiddetermina jekk
tissodisfax ir-rekwiżiti msemmija fil-punt 3(2).
Hu għandu jippreżumi l-konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti fir-rigward talelementi tas-sistema ta’ kwalità li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet
korrispondenti tal-istandard armonizzat rilevanti.
Minbarra esperjenza fis-sistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità, il-grupp tal-verifika
għandu jkollu mill-anqas membru wieħed b’esperjenza ta’ assessur fil-qasam
tal-prodott rilevanti u t-teknoloġija rilevanti tal-prodott konċernat, u l-għarfien
tar-rekwiżiti applikabbli ta’ dan ir-Regolament. L-awditu għandu jinkludi żjara
ta’ valutazzjoni fil-post tal-manifattur. It-tim tal-awditjar għandu jeżamina ddokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 3(1)(b) biex jivverifika l-abbiltà
tal-manifattur li jidentifika r-rekwiżiti applikabbli ta’ dan ir-Regolament u biex
jagħmel l-eżamijiet neċessarji sabiex jiżgura l-konformità tal-prodott ma’ dawn
ir-rekwiżiti.
Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jiġi nnotifikat biddeċiżjoni.
In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-awditu u d-deċiżjoni motivata
tal-valutazzjoni.

(4)

Il-manifattur għandu jimpenja ruħu li jwettaq l-obbligi li jkunu ġejjin missistema ta’ kwalità kif approvata u li jżommha sabiex tibqa’ adegwata u
effiċjenti.
Il-manifattur għandu jżomm il-korp innotifikat li approva s-sistema ta’ kwalità
informat b’kull bidla intiża fis-sistema tal-kwalità.
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(5)

Il-korp innotifikat għandu jevalwa kwalunkwe bidla proposta u għandu
jiddeċiedi jekk is-sistema tal-kwalità modifikata hijiex sejra tkompli tissodisfa
r-rekwiżiti msemmija fil-punt 3(2) jew jekk hemmx bżonn ta’ valutazzjoni
ġdida.
Il-korp innotifikat għandu jinnotifika lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu. Innotifika għandu jkun fiha l-konklużjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni motivata talvalutazzjoni.

4.

5.

Sorveljanza taħt ir-responsabbiltà tal-korp innotifikat
(1)

L-iskop tas-sorveljanza huwa li jiġi żgurat li l-manifattur jaqdi kif xieraq lobbligi li joħorġu mis-sistema approvata tal-kwalità.

(2)

Għall-finijiet ta’ valutazzjoni, il-manifattur għandu jippermetti aċċess lill-korp
innotifikat għas-siti ta’ disinn, manifattura, ispezzjoni, ittestjar u ħażna u
jipprovdih bl-informazzjoni kollha meħtieġa, b’mod partikolari:
(a)

id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-kwalità;

(b)

ir-rekords tal-kwalità kif previsti mill-parti tad-disinn tas-sistema talkwalità, bħar-riżultati ta’ analiżijiet, kalkoli, testijiet eċċ.;

(c)

ir-reġistri tal-kwalità kif stipulati fil-parti tal-manifattura tas-sistema talkwalità, bħalma huma r-rapporti tal-ispezzjonijiet, l-informazzjoni dwar
il-kalibrazzjoni, ir-rapporti dwar il-kwalifiki tal-persunal, eċċ.

(3)

Il-korp innotifikat għandu jwettaq awditi perjodiċi sabiex jiżgura li l-manifattur
iżomm u japplika s-sistema tal-kwalità u għandu jipprovdi lill-manifattur
b’rapport tal-awditjar.

(4)

Barra minn hekk il-korp innotifikat jista’ jagħmel żjarat għall-għarrieda lillmanifattur. Matul tali żjarat, il-korp innotifikat jista’, fejn ikun meħtieġ,
iwettaq jew iqabbad lil xi ħadd jagħmillu testijiet fuq il-UA jew il-UAS, sabiex
jivverifika li s-sistema tal-kwalità tkun qiegħda taħdem tajjeb. Dan għandu
jipprovdi lill-manifattur b’rapport taż-żjara u, jekk saru xi testijiet, b’rapport
tat-test.

Il-markar CE u d-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE
(1)

Il-manifattur għandu jwaħħal il-markar CE u, fejn rilevanti, it-tikketta għallidentifikazzjoni tal-klassi tal-UAS skont l-Artikoli 15 u 16 ta’ dan irRegolament u, bir-responsabbiltà tal-korp innotifikat msemmi fil-punt 3(1) ta’
din il-Parti, in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ dan tal-aħħar ma’ kull prodott
individwali li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli ta’ dan ir-Regolament.

(2)

Il-manifattur għandu jagħmel dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE bil-miktub
għal kull tip ta’ prodott u jżommha għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet
nazzjonali, għal perjodu ta’ 10 snin wara li l-prodott ikun tqiegħed fis-suq. Iddikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE għandha tidentifika it-tip ta’ prodott li
għalih tkun tfasslet.

Kopja tad-dikjarazzjoni ta’ konformità KE għandha tingħata lill-awtoritajiet rilevanti
fuq talba.
6.

Għal perjodu li jintemm 10 snin wara li l-prodott ikun ġie introdott fis-suq, ilmanifattur għandu jżomm għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali:
(1)

MT

id-dokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 3(1);
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7.

(2)

id-dokumentazzjoni dwar is-sistema tal-kwalità msemmija fil-punt 3(1);

(3)

it-tibdil imsemmi fil-punt 3(5), kif approvat;

(4)

id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp innotifikat li jissemmew fil-punti 3(5),
4(3) u 4(4).

Kull korp innotifikat għandu jinforma lill-awtorità ta’ notifika tiegħu dwar lapprovazzjonijiet tas-sistema ta’ kwalità maħruġa jew irtirati u għandu, jipprovdi
perjodikament jew wara li ssir talba, lill-awtorità ta’ notifika tiegħu bil-lista talapprovazzjonijiet tas-sistema ta’ kwalità rrifjutati, sospiżi jew b’xi mod ieħor limitati
minnu.
Kull korp innotifikat għandu jinforma lill-korpi nnotifikati l-oħrajn dwar lapprovazzjonijiet tas-sistema tal-kwalità li jkun irrifjuta, issospenda jew irtira, u, fuq
talba, dwar l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-kwalità li jkun ħareġ.

8.

Rappreżentant awtorizzat
L-obbligi tal-manifatturi stabbiliti fil-punti 3(1), 3(5), 5 u 6 jistgħu jiġu ssodisfati
mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu, dment li
dawn ikunu speċifikati fil-mandat.

Parti 10
Kontenut tad-dokumentazzjoni teknika
Il-manifattur għandu jistabbilixxi d-dokumentazzjoni teknika. Id-dokumentazzjoni għandha
tippermetti li tiġi vvalutata l-konformità tal-prodott mar-rekwiżiti applikabbli.
Kull fejn applikabbli, id-dokumentazzjoni teknika għandu jkun fiha tal-anqas l-elementi li
ġejjin,:
1.

MT

deskrizzjoni sħiħa tal-prodott li tinkludi:
(a)

ritratti jew tpinġijiet li juru l-karatteristiċi esterni, il-markar u t-tifsila interna
tiegħu;

(b)

il-verżjonijiet ta’ kwalunkwe software jew firmware involut fil-konformità
mar-rekwiżiti stabbiliti minn dan ir-Regolament;

(c)

il-manwal tal-utenti u l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni;

2.

id-disinn kunċettwali u disinni tal-manifattura u
sottomontaturi, ċirkuwiti, u elementi simili rilevanti oħra;

3.

deskrizzjonijiet u spjegazzjonijiet neċessarji biex wieħed jifhem id-disinji u l-iskemi
msemmija u kif jaħdem il-prodott;

4.

elenku tal-istandards armonizzati applikati b’mod sħiħ jew parzjali, li r-referenzi
tagħhom ġew pubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u, fejn dawk listandards armonizzati ma ġewx applikati, deskrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati
biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fl-Artikolu 4, inkluża lista ta’
speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra applikati. F’każ ta’ standards armonizzati li
jkunu ġew applikati parzjalment, id-dokumentazzjoni teknika għandha tispeċifika
f’liema partijiet ġew applikati;

5.

kopja tad-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE;
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6.

meta jkun ġie applikat il-modulu tal-valutazzjoni tal-konformità fil-Parti 8, kopja taċċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE u l-annessi tiegħu kif imwassla mill-korp innotifikat
involut;

7.

ir-riżultati tal-kalkoli tad-disinn li jkunu saru, l-eżamijiet li twettqu, u elementi simili
rilevanti oħra;

8.

rapporti tat-testijiet;

9.

kopji tad-dokumenti li l-manifattur ikun ta lill-korp innotifikat, jekk kien hemm xi
wieħed involut;

10.

l-evidenza ta’ sostenn tal-adegwatezza tas-soluzzjoni tad-disinn tekniku. Din levidenza ta’ appoġġ għandha ssemmi kwalunkwe dokument li jkun intuża, b’mod
partikolari fejn l-istandards armonizzati u/jew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti
ma jkunux ġew applikati kompletament. L-evidenza ta’ appoġġ għandha tinkludi,
fejn neċessarju, ir-riżultati tat-testijiet imwettqa mil-laboratorju xieraq tal-manifattur,
jew minn laboratorju ieħor tal-ittestjar f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu;

11.

l-indirizzi tal-postijiet tal-manifattura u tal-ħżin.

Parti 11
Dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE

MT

1.

Il-prodott (it-tip, il-lott jew in-numru tas-serje).

2.

L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu.

3.

Din id-dikjarazzjoni ta’ konformità hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika talmanifattur.

4.

Oġġett tad-dikjarazzjoni [identifikazzjoni tal-prodott li tippermetti t-traċċabilità;
tista’ tinkludi stampa bil-kulur b’riżoluzzjoni suffiċjenti fejn ikun hemm bżonn għallidentifikazzjoni tal-prodotti].

5.

L-oġġett tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq hu tal-klassi … [inkludi għall-UAS innumru tal-klassi kif definit mill-Partijiet 1 sa 5 ta’ dan l-anness].

6.

Il-livell tal-potenza akustika garantita għal dan it-tagħmir tal-UAS hu …. dB(A)
[għal UAS mingħajr ġwienaħ fissi tal-klassijiet 1 sa 3 biss]

7.

L-għan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mal-leġiżlazzjoni talUnjoni rilevanti dwar l-armonizzazzjoni:
–

[inklużi r-referenza għal dan ir-Regolament u l-Anness rilevanti għall-klassi
tal-prodott];

–

jew leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni meta tkun
applikabbli.

8.

Referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti użati jew referenzi għal
speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn li b’rabta magħhom hi ddikjarata l-konformità. Irreferenzi jridu jkunu elenkati bin-numru ta’ identifikazzjoni u bil-verżjoni tagħhom,
u, fejn applikabbli, bid-data tal-ħruġ.

9.

Meta applikabbli, il-korp innotifikat … [l-isem, in-numru] … wettaq… [deskrizzjoni
tal-intervent] … u ħareġ iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE.
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10.

Fejn applikabbli, deskrizzjoni tal-aċċessorji u tal-komponenti, inkluż is-software, li
jippermettu lill-inġenju tal-ajru mingħajr bdot abbord jew lis-sistema tal-ajru
mingħajr bdot abbord joperaw kif intenzjonati u koperti mid-dikjarazzjoni ta’
konformità tal-UE.

11.

Informazzjoni addizzjonali:

Iffirmata għal u f’isem: …
[post u data tal-ħruġ]:
[isem, kariga] [firma]:

Parti 12
Dikjarazzjoni ssimplifikata ta’ konformità tal-UE
Id-dikjarazzjoni ssimplifikata tal-konformità tal-UE msemmija fl-Artikolu 14(3) għandha tiġi
prevista kif ġej:
–

[Isem il-manifattur] bil-preżenti jiddikjara/tiddikjara li l-UAS [identifikazzjoni
tal-UAS: tip jew numru tas-serje] hi tal-klassi … … [inkludi n-numru talklassi tal-prodott kif definit fil-Partijiet 1 sa 5 ta’ dan l-Anness] u għandha
livell tal-potenza akustika garantita ta’ …. dB(A) [għal UAS mingħajr ġwienaħ
fissi tal-klassijiet 1 sa 3 biss]

–

u konformi mar-Regolamenti … [elenka r-Regolamenti kollha li l-prodott
jikkonforma magħhom].

–

Id-dikjarazzjoni sħiħa tal-konformità tal-UE hi aċċessibbli fuq is-sit web li ġej:
[indirizz tas-sit web]

Parti 13
Kodiċi tat-test tal-istorbju
Din il-Parti tistabbilixxi l-metodi ta’ kejl tal-istorbju fl-ajru li għandhom jintużaw għaddeterminazzjoni tal-livelli tal-potenza akustika ponderati-A tal-klassijiet 1, 2 u 3 tal-UA.
Tistabbilixxi l-istandard bażiku tal-emissjonijiet ta’ storbju u l-kodiċi tat-test dettaljat għallkejl tal-livell tal-pressjoni tal-ħoss fuq superfiċi tal-kejl li tiksi s-sors u għall-kalkolu tal-livell
tal-potenza akustika prodott mis-sors.
1.

STANDARD BAŻIKU TAL-EMISSJONIJIET TA’ STORBJU

Għad-determinazzjoni tal-livell tal-potenza akustika LWA ponderat-A tal-UA, se jintużaw listandards bażiċi tal-emissjonijiet ta’ storbju EN ISO 3744:2010 soġġetti għas-supplimenti li
ġejjin:
2.

IL-KUNDIZZJONIJIET TAL-INSTALLAZZJONI U TAL-IMMUNTAR
Żona tal-ittestjar:

L-UA se tkun qed iżżomm fl-arja fuq pjan riflessiv (akustikament iebes) wieħed. LUA għandha tkun tinsab f’distanza suffiċjenti minn kwalunkwe ħajt jew saqaf riflessiv
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jew kwalunkwe oġġett riflessiv biex ir-rekwiżiti mogħtija fl-Anness A tal-EN ISO
3744:2010 ikunu ssodisfati fis-superfiċje tal-kejl.
L-immuntar tas-sors tal-istorbju:

L-UA għandu jkun qiegħed iżomm fl-arja 0,5 m ’il fuq mill-pjan riflessiv. Ilkonfigurazzjoni tal-UA (skrejjen, aċċessorji, issettjar) tkun il-konfigurazzjoni tal-UA
kif imqiegħda fis-suq.
Is-superfiċje tal-kejl tal-ħoss u l-arranġament tal-mikrofoni:

L-UA tkun magħluqa għalkollox f’superfiċje emisferika tal-kejl bħall-par § 7.2.3 talEN ISO 3744:2010.
In-numru u l-pożizzjoni tal-mikrofoni huma definiti mill-Anness F tal-EN ISO
3744:2010.
Is-superfiċje tal-kejl għandu jkollha l-oriġini tagħha fil-punt O li jinsab fil-pjan tal-art
direttament taħt il-UA.
3.

IL-KUNDIZZJONIJIET OPERAZZJONALI MATUL IT-TEST
It-testijiet tal-istorbju għandhom isiru bl-UA mtajjar f’pożizzjoni stabbli, lateralment u
vertikalment, 0,5m ’il fuq mill-oriġini tal-emisfera tal-kejl (punt O) taħt MTOM, u bilbatterija tal-UA ċċarġjata għalkollox.
Jekk l-UA jitqiegħed fis-suq b’aċċessorji li jistgħu jitqabbdu miegħu, jista’ jiġi ttestjat
b’dawn l-aċċessorji u mingħajr f’kull konfigurazzjoni possibbli tal-UA.

4.

KALKOLU TAL-LIVELL TA’ PRESSJONI AKUSTIKA TAS-SUPERFIĊJE SKONT IL-MEDJA
TAL-ĦIN
Il-livell ta’ pressjoni akustika tas-superfiċje skont il-ħin ponderat-A għandu jiġi
determinat tal-anqas tliet darbiet għal kull konfigurazzjoni tal-UA. Jekk tal-anqas tnejn
mill-valuri ddeterminati ma jvarjawx b’aktar minn 1 dB, ma jkunx hemm bżonn li
jsiru kejliet oħra; inkella l-kejliet għandhom jitkomplew sakemm jinkisbu żewġ valuri
li ma jvarjawx b’aktar minn 1 dB. Il-livell ta’ pressjoni akustika tas-superfiċje skont ilmedja tal-ħin li għandu jintuża għall-kalkolu tal-livell tal-potenza akustika ta’
konfigurazzjoni tal-UA hu l-medja aritmetika tal-ogħla żewġ valuri li ma jvarjawx
b’aktar minn 1 dB.

5.

INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI RRAPPORTATA
Ir-rapport għandu jkun fih id-data teknika neċessarja biex jiġi identifikat is-sors
ittestjat kif ukoll il-kodiċi tat-test tal-istorbju u d-data akustika.
Il-valur tal-livell tal-potenza akustika ponderat-A li għandu jiġi rapportat hu l-ogħla
valur tal-konfigurazzjonijiet differenti tal-UA ttestjati arrotondat għall-eqreb numru
sħiħ (anqas minn 0,5 uża l-iżgħar numru; 0,5 jew akbar uża l-akbar numru).

Parti 14
Indikazzjoni tal-livell tal-potenza akustika garantit
L-indikazzjoni tal-livell tal-potenza akustika garantita trid tikkonsisti fin-numru uniku
tal-potenza akustika garantita f’dB, fis-sinjal LWA u f’pittogramma li tieħu l-forma li
ġejja:
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Jekk l-indikazzjoni titnaqqas skont id-daqs tat-tagħmir, iridu jkunu rrispettati lproporzjonijiet mogħtija fit-tpinġija ta’ hawn fuq. Madankollu, id-dimensjoni vertikali
tal-indikazzjoni m’għandhiex tkun ta’ anqas minn 20 mm jekk possibbli.

Parti 15
Il-livell massimu tal-potenza akustika għal kull Klassi tal-UA
(inklużi l-perjodi tranżizzjonali).

Klassi talUA

Livell massimu tal-potenza akustika LWA f’dB

MTOM m fi
grammi
mid-dħul fisseħħ

minn sentejn (2) wara d-dħul
fis-seħħ

minn erba’ (4) snin wara ddħul fis-seħħ

83

81

C1

250 ≤ m < 900

85

C2

900 ≤ m < 4000

85 + 18,5 lg
𝑚

83 + 18,5 lg

𝑚
900

81 + 18,5 lg

𝑚
900

900

Fejn “lg” hi l-logaritmu bażi 10.
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