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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, XXX 
C 

Σχέδιο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. .../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της […] 

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής 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) 
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Σχέδιο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. .../… ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της […]  

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής 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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

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/EΚ1,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Για να διατηρηθεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας στην 
Ευρώπη, είναι αναγκαίο να επέλθουν αλλαγές στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες 
πιστοποίησης αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και 
εξοπλισμού, καθώς και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής, προκειμένου, ιδίως, 
να εκπονηθούν κανόνες σχετικά με την απόδειξη συμμόρφωσης με τη βάση 
πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και να 
προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης των προνομίων ΕΦΣ για την έγκριση 
αναθεωρήσεων ελάσσονος σημασίας στα εγχειρίδια πτήσης. 

(2) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/20032 της Επιτροπής πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στη γνώμη3 που 
εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο 
Οργανισμός») σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. 

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
216/2008.  

                                                 
1 ΕΕ L 79 της 19.03.2008, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1108/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 51). 
2 ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1194/2009 της 30ής Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 321 της 8.12.2009, σ. 5). 
3 Γνώμη 01/2010 σχετικά με το «Τμήμα Ι Έγκριση Φορέα Σχεδιασμού». 
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το Παράρτημα (Μέρος 21) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται σύμφωνα με 
το Παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή 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 
Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

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

1. Η παράγραφος 21A.20 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«21A.20 Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας 

α) Ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού 
τύπου αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και παρέχει στον Οργανισμό τα μέσα με τα οποία 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση.  

β) Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό ένα πρόγραμμα πιστοποίησης στο οποίο 
καταγράφονται λεπτομερώς τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση. Το εν λόγω 
έγγραφο επικαιροποιείται δεόντως στη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης.  

γ) Ο αιτών καταγράφει την αιτιολόγηση της συμμόρφωσης σε έγγραφα συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης που ορίζεται στην παράγραφο β). 

δ) Ο αιτών δηλώνει ότι απέδειξε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης 
τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
πιστοποίησης που ορίζεται στην παράγραφο β). 

ε) Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, η δήλωση του 
στοιχείου δ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι.» 

 

2. Στην παράγραφο 21A0.21, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«β) υποβάλλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20 στοιχείο δ), και». 

 

3. Η παράγραφος 21A.33 τροποποιείται ως εξής: 

α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον τίτλο «21A.33 Επιθεωρήσεις και δοκιμές». 

β) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής: 

«α) Ο αιτών διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που είναι απαραίτητες ώστε 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και προς όλες τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.». 

γ) Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το εξής: 

«δ) Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναθεωρεί οιαδήποτε έκθεση ή να 
διενεργεί οιαδήποτε επιθεώρηση και να διενεργεί ή να παρίσταται σε οιαδήποτε πτητική 
δοκιμή και δοκιμή εδάφους η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα 
της δήλωσης συμμόρφωσης που υποβάλλεται από τον αιτούντα σύμφωνα με την παράγραφο 
21Α.20, στοιχείο δ), και να διασφαλιστεί ότι κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά 
το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.» 

 

4. Στην παράγραφο 21A.97 στοιχείο α), τα σημεία 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από τα εξής: 

«2. Αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες 
προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 21A.101. 
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3. Συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.20 στοιχεία β), γ) και δ), και 

4. Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, υποβάλλει τη δήλωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20 στοιχείο δ) σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι.» 

 

5. Στην παράγραφο 21A0.103 στοιχείο α), τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από τα εξής: 

«1. Υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20 στοιχείο δ), και 

2 διαπιστώνεται ότι:  

i) Το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101. 

ii) Η απουσία συμμόρφωσης προς οιεσδήποτε διατάξεις περί αξιοπλοΐας αντισταθμίζεται με 
παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας· και 

iii) Κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για 
τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση.» 

 

6. Η παράγραφος 21A.115 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«21A.115 Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου 

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου από 
τον Οργανισμό αφού: 

α) υποβάλει τη δήλωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20 στοιχείο δ), και 

β) αποδειχθεί ότι: 

1 Το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101. 

2 Οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση 
αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας, και 

3 Κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις 
για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση, 

γ) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.112B, 

δ) εφόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.113, στοιχείο β), ο αιτών έχει προβεί σε 
διακανονισμό με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, 

1 ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου έχει γνωστοποιήσει ότι δεν έχει αντιρρήσεις 
τεχνικού χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 
21Α.93, και 

2 ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί με τον κάτοχο του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση όλων 
των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του τροποποιημένου προϊόντος μέσω 
της συμμόρφωσης προς τις παραγράφους 21A.44 και 21A.118A.» 

 

7. Στην παράγραφο 21A.263 στοιχείο γ), το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«4. να εγκρίνει αναθεωρήσεις ελάσσονος σημασίας στο εγχειρίδιο πτήσης του 
αεροσκάφους και των συμπληρωμάτων του και να εκδίδει τις τροποποιήσεις αυτές με την 
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ακόλουθη δήλωση: ‘Η αναθεώρηση αριθ. [ΥΥ] του εγχειριδίου πτήσεως αεροπλάνου (ΕΠΑ) 
(ή του συμπληρώματός του) κωδ. [ZZ], εγκρίνεται βάσει σύμφωνα με την ΕΦΣ κωδ. EASA. 
21J.[XXXX].’» 


