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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, XXX

Σχέδιο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. .../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της […]
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό
εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική
πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού,
καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

EN

Error! Unknown document property name.

EN

Σχέδιο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. .../… ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της […]
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό
εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική
πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού,
καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος
2,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής
αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς
και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/EΚ 1 , και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για τη διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της αεροπορίας στην
Ευρώπη απαιτείται η τροποποίηση των απαιτήσεων και των διαδικασιών
πιστοποίησης των αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και
εξοπλισμού καθώς και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής, με σκοπό, ιδίως, την
αποκατάσταση της συνεκτικότητας των διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό της
βάσης πιστοποίησης για πιστοποιητικά τύπου και τροποποιήσεις σε πιστοποιητικά
τύπου, μέσω της θέσπισης της δυνατότητας συμμόρφωσης προς μεταγενέστερα
πρότυπα ακόμη και σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις.

(2)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό βασίζονται στη γνώμη 2 που
εκδόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής ο
Οργανισμός) σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 19
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

1

ΕΕ L 79 της 19.03.2008, σ. 1.
Γνώμη 01/2009 σχετικά με τη «Δυνατότητα απόκλισης από τον κώδικα αξιοπλοΐας σε περίπτωση
τροποποιήσεων σχεδιασμού».
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(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα προς τη
γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 216/2008.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως εξής:
1.

Το Παράρτημα (Μέρος 21) τροποποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλες,

Για την Επιτροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Το Παράρτημα (Μέρος 21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως
εξής:
(1)

στην παράγραφο 21A.17, το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως εξής:
α)

(2)

στην παράγραφο 21A.17, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται ως εξής:
δ)

(3)

Η βάση πιστοποίησης τύπου που κοινοποιείται για την έκδοση
πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου
αποτελείται από:
1. τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός και
ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το
εν λόγω πιστοποιητικό, εκτός εάν:
(i) καθορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό· ή
(ii) επιλέγεται από τον αιτούντα ή απαιτείται σύμφωνα με τα
στοιχεία γ) και δ) η συμμόρφωση προς προδιαγραφές
πιστοποίησης μεταγενέστερων τροποποιήσεων.
2. όλους τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 21A.16B στοιχείο α).
Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές
πιστοποίησης μιας τροποποίησης των κωδικών αξιοπλοΐας που τέθηκε
σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού
τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη
προδιαγραφή πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται
άμεσα.

στην παράγραφο 21A.101, το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως εξής:
(α) Ο αιτών έγκριση τροποποίησης σε πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύει ότι
το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τον κώδικα αξιοπλοΐας
που εφαρμόζεται για το τροποποιημένο προϊόν και ισχύει κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τροποποίηση, εκτός εάν
επιλέγεται από τον αιτούντα ή απαιτείται σύμφωνα με τα στοιχεία ε) και
στ) η συμμόρφωση προς προδιαγραφές πιστοποίησης μεταγενέστερων
τροποποιήσεων, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις
περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται στην παράγραφο 21A.18.

(4)

στην παράγραφο 21A.101, προστίθεται νέο στοιχείο στ) ως εξής:
(στ) Εάν ο αιτών επιλέξει τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές
πιστοποίησης μιας τροποποίησης των κωδικών αξιοπλοΐας που τέθηκε
σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού
τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη
προδιαγραφή πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται
άμεσα.
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