
Γνώµη αριθ. 6/2005 του EASA 

ΓΝΩΜΗ αριθ. 6/2005 
 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 

σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της 
Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών 
προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού και για την έγκριση των φορέων και 
του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα, µε σκοπό τη 

διόρθωση παροραµάτων και ανακολουθιών που εντοπίζονται στα παραρτήµατά 
του 
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I. Γενικά 
 
1. Σκοπός της παρούσας γνώµης είναι η τροποποίηση από την Επιτροπή των 

παραρτηµάτων I (µέρος-M), II (µέρος-145), III (µέρος-66) και IV (µέρος-147) 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/20031 της Επιτροπής. Οι λόγοι για την εν 
λόγω νοµοθετική δραστηριότητα παρατίθενται κατωτέρω. 

 
2. Η γνώµη εκδόθηκε µε βάση τη διαδικασία που καθορίστηκε από το διοικητικό 

συµβούλιο του Οργανισµού2, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1592/20023. 

 
II. ∆ιαβούλευση 
 
3. Το σχέδιο γνώµης µε σκοπό την έκδοση κανονισµού της Επιτροπής για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής 
δηµοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο του Οργανισµού (www.easa.eu.int) στις 
26.11.2004. 

 
4. Μέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της 26.02.2005, ο Οργανισµός έλαβε 127 

παρατηρήσεις από εθνικές αρχές ή ιδιωτικές εταιρείες. 
 

5. Όλες οι παρατηρήσεις έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν ενσωµατωθεί σε 
Έγγραφο Απάντησης στις Παρατηρήσεις (ΕΑΠ), το οποίο δηµοσιεύθηκε στον 
δικτυακό τόπο του Οργανισµού στις 10.05.2005.  

 
6. Ο Οργανισµός συνειδητοποίησε ότι στο ΕΑΠ όσον αφορά την ανακοίνωση 

προτεινόµενης τροποποίησης NPA 9/2004 παραλείφθηκαν ορισµένες 
παρατηρήσεις και αποφασίστηκε να δηµοσιευτεί στις 26.07.2005 στον 
δικτυακό τόπο του Οργανισµού ένα «διορθωτικό» του εν λόγω ΕΑΠ, ώστε να 
συµπεριληφθούν όλες οι παρατηρήσεις που είχαν ληφθεί. Το εν λόγω 
«διορθωτικό» του ΕΑΠ περιλαµβάνει έναν κατάλογο όλων των προσώπων 
ή/και φορέων που είχαν υποβάλει παρατηρήσεις, καθώς και τις απαντήσεις 
του Οργανισµού 

 
III. Περιεχόµενο της γνώµης του Οργανισµού 
 
7. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρµογής, εντοπίστηκαν αρκετά 

παροράµατα και ανακολουθίες στα µέρη M, 145, 66 και 147. Η παρούσα 
γνώµη περιλαµβάνει προτάσεις για τη διόρθωση των εν λόγω λαθών, 
ανακολουθιών ή παρανοήσεων. 

 
8. Ο Οργανισµός αναγνωρίζει ότι η τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

2042/2003 της Επιτροπής µέσω σχεδίου «τροποποιητικού κανονισµού» δεν 
βοηθά στην εύκολη ανάγνωσή του, ιδίως σε σχέση µε τις τροποποιήσεις στα 
έντυπα του  EASA. Το ζήτηµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη σύνταξη 

                                                 
1 ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1. 
2 Απόφαση του διοικητικού συµβουλίου σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζει ο 
Οργανισµός για την έκδοση γνωµών, προδιαγραφών πιστοποίησης και υλικού καθοδήγησης. EASA 
MB/7/03 της 27.06.2003. 
3 ΕΕ L 240 της 7.09.2002, σ. 1. 
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ενοποιηµένης έκδοσης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, η οποία θα τον 
καθιστά πιο ευανάγνωστο. 

 
9. Για τη διευκόλυνση του εντοπισµού των διατάξεων των 

παραρτηµάτων/µερών, έχει ενσωµατωθεί ένας πίνακας περιεχοµένων στην 
αρχή κάθε παραρτήµατος/µέρους. Ο πίνακας περιεχοµένων πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη την αρχική αρίθµηση των σελίδων του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003. 

 
IV. Αξιολόγηση των συνεπειών των κανονιστικών ρυθµίσεων 
 
10. Σκοπός της γνωµοδότησης αυτής είναι η διόρθωση παροραµάτων και 

ασυνεπειών του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003. Άπαξ τροποποιηθεί, ο εν 
λόγω κανονισµός θα είναι πολύ πιο σαφής, ακριβής και κατανοητός. Καθώς οι 
προτεινόµενες αλλαγές αφορούν τη διατύπωση και δεν έχουν οικονοµικές, 
κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες. 

 
 
 
 
 

 
 
       Κολωνία, 7 Οκτωβρίου 2005 
 
 
 
 
       P. GOUDOU 
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