Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. ../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της […]
σχετικά µε την 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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής
αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας
(εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεµβρίου 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
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι απαραίτητο να εισαχθούν βελτιώσεις και να διορθωθούν σφάλµατα στο
Παράρτηµα (εφεξής «Μέρος 21») του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003,
καθώς και να καταστούν ορισµένες από τις διατάξεις του σύµφωνες µε την
πολιτική αριθµοδότησης που ο Οργανισµός κλήθηκε να ορίσει σύµφωνα µε
την παράγραφο 21.B230, στοιχείο β).

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό βασίζονται σε γνώµη
που εξέδωσε ο Οργανισµός3 σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο
β) και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη
γνώµητης επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας,
η οποία συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του βασικού
κανονισµού.
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[Πρόκειται να εκδοθεί].

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα (Μέρος 21) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής
τροποποιείται ως εξής:

1. Το στοιχείο β) σηµείο 5 της παραγράφου 21A.14 αντικαθίσταται από το ακόλυθο:
«5. Έλικα σταθερού ή ελεγχόµενου βήµατος.»
2. Το στοιχείο β) σηµείο 2 της παραγράφου 21A.35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«2. Όσον αφορά αεροσκάφος που πρόκειται να πιστοποιηθεί σύµφωνα
µε την παρούσα ενότητα, εξαιρουµένων των αερόπλοιων θερµού
αέρα, των αερόστατων θερµού αέρα, των ελεύθερων αερόστατων
αερίου, των δέσµιων αερόστατων αερίου, των ανεµοπλάνων και
των ανεµοπλάνων µε κινητήρα, καθώς και των αεροπλάνων µε
µέγιστη µάζα απογείωσης 2722 kg ή µικρότερη, ώστε να
διαπιστωθεί µε εύλογη βεβαιότητα ότι το αεροσκάφος, τα
εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός του είναι αξιόπιστα και λειτουργούν
κανονικά.»
3. Η παράγραφος 21A.112 τροποποιείται µε την προσθήκη του γράµµατος «Α» στο
τέλος του αριθµού της παραγράφου.
4. Η παράγραφος 21A.125 τροποποιείται µε την προσθήκη του γράµµατος «Α» στο
τέλος του αριθµού της παραγράφου.
5. Το στοιχείο γ) σηµείο 2 της παραγράφου 21A.165 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο:
«2. ∆ιαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήµατα ή εξοπλισµός είναι
πλήρη και συµµορφώνονται προς τα εγκεκριµένα δεδοµένα
σχεδιασµού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν
από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA για την πιστοποίηση της
συµβατότητας προς τα εγκεκριµένα δεδοµένα σχεδιασµού και την
εκπλήρωση των όρων ασφαλούς λειτουργίας, και επιπλέον στην
περίπτωση των κινητήρων διαπιστώνει, σύµφωνα µε τα δεδοµένα
που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του
κινητήρα, εάν κάθε ολοκληρωµένος κινητήρας συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις εκποµπών που ισχύουν, όπως καθορίζονται στην
παράγραφο 21Α.18, στοιχείο β), κατά την ηµεροµηνία κατασκευής
του κινητήρα, προκειµένου να πιστοποιήσει τη συµµόρφωση προς
τις εκποµπές, ή»
6. Η παράγραφος 21A.183 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

21A.183
Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης εκδίδει πιστοποιητικό
αξιοπλοΐας για:
α) Νέα αεροσκάφη:
1. αφού προσκοµισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύµφωνα µε
την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σηµείο 2·
2. εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης
διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος συµµορφώνεται προς εγκεκριµένο
σχεδιασµό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.
β)
Μεταχειρισµένα αεροσκάφη:
1. αφού προσκοµισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύµφωνα µε
την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σηµείο 3, µε τα οποία
αποδεικνύεται ότι:
i)
το αεροσκάφος συµµορφώνεται προς σχεδιασµό τύπου
εγκεκριµένο βάσει πιστοποιητικού τύπου και οιουδήποτε
συµπληρωµατικού πιστοποιητικού τύπου, προς τροποποίηση
ή επισκευή εγκεκριµένη σύµφωνα µε το παρόν µέρος, καθώς
και
ii) έχει εξασφαλιστεί συµµόρφωση µε τις ισχύουσες οδηγίες
αξιοπλοΐας, και
iii) το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του µέρους Μ,
και
2. εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης
διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος συµµορφώνεται προς εγκεκριµένο
σχεδιασµό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.»
7. Το στοιχείο α) της παραγράφου 21A.184 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
α)

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης εκδίδει
περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:
1. Νέο αεροσκάφος:
i)
αφού προσκοµισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 21Α. 174 στοιχείο β), σηµείο 2,
ii) εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης
διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος συµµορφώνεται προς
σχεδιασµό εγκεκριµένο από τον Οργανισµό βάσει
περιορισµένου πιστοποιητικού τύπου ή σύµφωνα µε
συγκεκριµένες προδιαγραφές πιστοποίησης και ότι πληροί
τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.
2. Μεταχειρισµένο αεροσκάφος:
i)
αφού προσκοµισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σηµείο 3, µε τα οποία
αποδεικνύεται ότι:
Α) το αεροσκάφος συµµορφώνεται προς σχεδιασµό
εγκεκριµένο από τον Οργανισµό βάσει περιορισµένου
πιστοποιητικού τύπου ή σύµφωνα µε συγκεκριµένες
προδιαγραφές πιστοποίησης, και

Β)
Γ)
ii)

έχει εξασφαλιστεί συµµόρφωση µε τις ισχύουσες
οδηγίες αξιοπλοΐας, και
το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του µέρους Μ,

και
εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης
διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος συµµορφώνεται προς τον
εγκεκριµένο σχεδιασµό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς
λειτουργίας.»

8. Το στοιχείο α) της παραγράφου 21A.245 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
α)
το προσωπικό όλων των τεχνικών τµηµάτων είναι επαρκές σε αριθµό,
διαθέτει επαρκή πείρα και απολαµβάνει των κατάλληλων εξουσιών
ώστε να εκτελεί τα επιµέρους καθήκοντά του και ότι τα εν λόγω
καθήκοντα, σε συνδυασµό µε τις εγκαταστάσεις, τα µέσα και τον
εξοπλισµό είναι επαρκή προκειµένου να καταστήσουν το προσωπικό
ικανό να επιτύχει τους στόχους που αφορούν την αξιοπλοΐα και την
περιβαλλοντική προστασία, για το προϊόν.»
9. Η παράγραφος 21A.263 τροποποιείται ως εξής:
α) Το στοιχείο β) σηµείο 3 αντικαθίσται από το ακόλουθο:
«3. Εξουσιοδότησης ETSO σύµφωνα µε την παράγραφο 21Α.602,
στοιχείο β), σηµείο 1, ή»
β) Το στοιχείο γ) σηµείο 3 αντικαθίσται από το ακόλουθο:
«3. Να παρέχει πληροφορίες ή οδηγίες που περιέχουν την ακόλουθη
δήλωση:"Το τεχνικό περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου
εγκρίνεται σύµφωνα µε την ΕΦΣ αριθ. EASA. 21Ι. [χψz]".»
γ) Το στοιχείο γ) σηµείο 4 αντικαθίστται από το ακόλουθο:
«4. Να εγκρίνει τροποποιήσεις τεκµηρίωσης στο εγχειρίδιο πτήσης του
αεροσκάφους και τα συµπληρώµατα, και να εκδίδει τέτοιες
τροποποιήσεις, οι οποίες περιέχουν την ακόλουθη δήλωση: "Η
αναθεώρηση αριθ. xx του ΕΠΑ (ή του συµπληρώµατος) κωδ. ψψψ,
εγκρίνεται σύµφωνα µε την ΕΦΣ αριθ.EASA.21Ι.[χψz]".».
10. Το στοιχείο α) της παραγράφου 21A.307 αντικαθίσται από το ακόλουθο:
«α) συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκεκριµένης διάθεσης σε υπηρεσία
(Έντυπο 1 του EASA), µε το οποίο πιστοποιείται ότι το αντικείµενο
κατασκευάστηκε σύµφωνα µε εγκεκριµένα δεδοµένα σχεδιασµού και ότι
πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και»
11. Η παράγραφος 21A.432 τροποποιείται µε την προσθήκη του γράµµατος «Α» στο
τέλος του αριθµού της παραγράφου:
12. Το στοιχείο γ) της παραγράφου 21A.606 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«γ) δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
συµµορφώνεται προς την παράγραφο 21A.609.»
13. Το στοιχείο στ) της παραγράφου 21A.609 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«στ) «συµµορφώνεται προς την παράγραφο 21A.3, την 21.Α.3Β και την
21A.4.»

14. Το στοιχείο δ) της παραγράφου 21Α.801 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«δ) Όσον αφορά τα επανδρωµένα αερόστατα, η πινακίδα προσδιορισµού
των στοιχείων ταυτότητας που ορίζεται στο στοιχείο β) τοποθετείται
µε ασφάλεια στο περίβληµα του αερόστατου και, ει δυνατόν, σε θέση
τέτοια ώστε να είναι αναγνώσιµη από τον χρήστη όταν το αερόστατο
πληρούται µε αέρα. Επιπλέον, το καλάθι, το πλαίσιο φόρτωσης και
κάθε µηχανισµός παραγωγής θερµότητας φέρουν µόνιµη και
ευανάγνωστη σήµανση µε το όνοµα του κατασκευαστή, τον κωδικό
εξαρτήµατος, ή ισοδύναµο, και τον αριθµό σειράς, ή ισοδύναµο.»
15. Το στοιχείο α) της παραγράφου 21Α.804 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«α) Σε κάθε εξάρτηµα ή εξοπλισµό τοποθετείται µόνιµη και ευανάγνωστη
σήµανση, στην οποία αναγράφεται:
1. Όνοµα, εµπορικό σήµα ή σύµβολο αναγνώρισης του
κατασκευαστή, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα ισχύοντα
δεδοµένα σχεδιασµού, και
2. Ο κωδικός εξαρτήµατος, όπως ορίζεται στα σχετικά δεδοµένα
σχεδιασµού, και
3. Τα γράµµατα EPA (ευρωπαϊκή έγκριση µέρους) για εξαρτήµατα ή
εξοπλισµό που παράγονται σύµφωνα µε εγκεκριµένα δεδοµένα
σχεδιασµού τα οποία δεν ανήκουν στον κάτοχο του πιστοποιητικού
τύπου του σχετικού προϊόντος, µε εξαίρεση τα είδη ETSO.»
16. Το στοιχείο α) της παραγράφου 21B.225 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«α) Εάν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία από την πλευρά της αρµόδιας
αρχής που αποδεικνύουν τη µη συµµόρφωση του κατόχου µίας
έγκρισης φορέα παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος
µέρους, το σχετικό πόρισµα ταξινοµείται σύµφωνα µε την παράγραφο
21Α.158, στοιχείο α) και:
1. Ένα πόρισµα πρώτου επιπέδου κοινοποιείται αµέσως στον κάτοχο
της έγκρισης φορέα παραγωγής και επιβεβαιώνεται εγγράφως
εντός 3 εργάσιµων ηµερών από τον εντοπισµό του.
2. Ένα πόρισµα δευτέρου επιπέδου επιβεβαιώνεται εγγράφως στον
κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής εντός 14 εργάσιµων
ηµερών από τον εντοπισµό του.»
17. Το στοιχείο α) της παραγράφου 21B.235 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«α) Για να αιτιολογήσει τη διατήρηση της έγκρισης φορέα παραγωγής, η
αρµόδια αρχή διενεργεί συνεχή εποπτεία προκειµένου:
1. Να εξακριβώσει εάν το σύστηµα ποιότητας του κατόχου της
έγκρισης φορέα παραγωγής εξακολουθεί να πληροί τους όρους της
ενότητας Α, τµήµα Ζ, και
2. Να εξακριβώσει εάν η οργάνωση του κατόχου της έγκρισης φορέα
παραγωγής λειτουργεί σύµφωνα µε το εγχειρίδιο λειτουργίας του
φορέα παραγωγής, και
3. Να επαληθεύσει την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής,
και

4. Να ελέγξει δειγµατοληπτικά τα πρότυπα επιδόσεων του προϊόντος,
του εξαρτήµατος ή του εξοπλισµού.»
18. Το Έντυπο 1 του EASA που αναφέρεται στο Μέρος 21 τροποποιείται ως εξής:
α) Το κείµενο «Μέρος Μ ενότητα Α τµήµα ΣΤ αριθµός έγκρισης φορέα: AAA
RRR XXXX» διαγράφεται από το πεδίο 13. Παρατηρήσεις.
β) Η δεύτερη γραµµή του κειµένου που περιλαµβάνεται στο πεδίο 14
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«□ εγκεκριµένα στοιχεία σχεδιασµού και πληρούν τους όρους ασφαλούς
λειτουργίας»
19. Οι οδηγίες για τη συµπλήρωση του Εντύπου 1 του EASA που αναφέρεται στο
Προσάρτηµα Ι στο Μέρος 21 τροποποιούνται µε αντικατάσταση του κειµένου στο
κεφάλαιο 3 για το Πεδίο 9 από το ακόλουθο:
«Πεδίο 9 Χρησιµοποιείται για την ένδειξη των εξαρτηµάτων µε έγκριση τύπου
στα οποία µπορούν να τοποθετηθούν τα αντικείµενα που διατίθενται σε
υπηρεσία, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο κάτοχος έγκρισης
φορέα δυνάµει της διάταξης που περιγράφεται στην παράγραφο 21.Α.4
και στην παράγραφο 21.Α.133, στοιχεία β) και γ). Επιτρέπονται οι εξής
αναγραφές:
α) Τουλάχιστον το συγκεκριµένο µοντέλο ή το µοντέλο σειράς
παραγωγής αεροσκάφους, έλικα ή κινητήρα που προσδιορίζει ο
κάτοχος έγκρισης σχεδιασµού. Στην περίπτωση διάθεσης σε
υπηρεσία ενός κινητήρα ή έλικα, να αναφέρετε τα εγκεκριµένα
εξαρτήµατα του αεροσκάφους, ή, εάν δεν υπάρχει συγκεκριµένο
εξάρτηµα, να αναφέρετε «κινητήρας/έλικας µε πιστοποιητικό
τύπου». Στην περίπτωση είδους ETSO, να αναφέρετε είτε τα
εξαρτήµατα µε έγκριση τύπου είτε «είδος ETSO Μ/∆». Στην
περίπτωση µερών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε είδος
ETSO, να αναφέρετε είτε «είδος ETSO Μ/∆» ή τον κωδικό
εξαρτήµατος του είδους ETSO.
β) «Ουδέν», χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι γνωστό ότι τα
αντικείµενα δεν έχουν ακόµη εξάρτηµα µε έγκριση τύπου, για
παράδειγµα: πιστοποιητικού τύπου, µόνο για δοκιµή, εν αναµονή
εγκεκριµένων στοιχείων. Εάν χρησιµοποιηθεί αυτή η κατηγορία,
τότε πρέπει να προσκοµισθούν στο πεδίο 13 οι κατάλληλες
διευκρινιστικές πληροφορίες ενώ τα καινούργια αντικείµενα
µπορούν να διατεθούν σε υπηρεσία µόνο για σκοπούς
συµµόρφωσης.
γ) «∆ιάφορα», εάν είναι γνωστό - δυνάµει των διατάξεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 21Α.133, στοιχεία β) και γ) ότι
κρίνονται κατάλληλα για τοποθέτηση σε περισσότερα από ένα
προϊόντα µε έγκριση τύπου, σύµφωνα µε διαδικασία εγκεκριµένη
από την αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της
ΕΦΠ.
Στην περίπτωση περισσότερων εξαρτηµάτων µε έγκριση τύπου, το
παρόν πεδίο µπορεί να περιλαµβάνει παραποµπή σε συνηµµένο
έγγραφο το οποίο απαριθµεί τα εν λόγω εξαρτήµατα.

Οι πληροφορίες του πεδίου 9 δεν αποτελούν εξουσιοδότηση
τοποθέτησης του αντικειµένου σε συγκεκριµένο αεροσκάφος,
κινητήρα ή έλικα. Ο χρήστης/εγκαταστάτης πρέπει να τεκµηριώσει
µέσω εγγράφων, όπως είναι για παράδειγµα ο κατάλογος
ανταλλακτικών, τα δελτία συντήρησης κ.λπ., ότι το αντικείµενο είναι
κατάλληλο για τη συγκεκριµένη τοποθέτηση.
Οι πληροφορίες του πεδίου 9 δεν σηµαίνουν απαραιτήτως ότι το
προϊόν, τα εξαρτήµατα ή ο εξοπλισµός κρίνονται κατάλληλα για
τοποθέτηση στο ή στα µοντέλα που απαριθµούνται. Ούτε εγγυώνται
ότι το προϊόν, τα εξαρτήµατα ή ο εξοπλισµός κρίνονται κατάλληλα για
τοποθέτηση σε όλες τις καταχωρίσεις στο πεδίο 9. Η καταλληλότητα
µπορεί να επηρεαστεί από τροποποιήσεις ή αλλαγές σε ό,τι αφορά τη
διαµόρφωση.
Όταν ένα εξάρτηµα προσδιορίζεται από τον κάτοχο σχεδιασµού
σύµφωνα µε τα επίσηµα αναγνωρισµένα πρότυπα, τότε το εξάρτηµα
θεωρείται τυποποιηµένο εξάρτηµα και δεν είναι απαραίτητο να
διατεθεί σε υπηρεσία µε χρήση του Εντύπου 1 του EASA. Ωστόσο,
όταν ένας κάτοχος έγκρισης φορέα παραγωγής διαθέτει σε υπηρεσία
ένα τυποποιηµένο εξάρτηµα µε το Έντυπο 1 του EASA, τότε πρέπει να
είναι σε θέση να αποδείξει ότι ελέγχει τη διαδικασία κατασκευής του
εν λόγω εξαρτήµατος.»
20. Το Έντυπο 15α του EASA που αναφέρεται στο Προσάρτηµα ΙΙ στο Μέρος 21
τροποποιείται ως εξής:
α) Το κείµενο «Αριθµός ΠΕΑ» διαγράφεται,
β) Το κείµενο «Τύπος αεροσκάφους:……………» διαγράφεται.
21. Το Έντυπο 24 του EASA που αναφέρεται στο Προσάρτηµα IV στο Μέρος 21
τροποποιείται µε διαγραφή του κειµένου «ΛΟΓΟΤΥΠΟ EASA» από την άνω
αριστερή γωνία του Εντύπου.
22. Το Έντυπο 25 του EASA που αναφέρεται στο Προσάρτηµα V στο Μέρος 21
τροποποιείται ως εξής:
α) Το κείµενο «ΛΟΓΟΤΥΠΟ EASA» που βρίσκεται στην άνω αριστερή γωνία
του Εντύπου, διαγράφεται,
β) Η πρώτη πρόταση του πεδίου 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«5. Το παρόν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται σύµφωνα µε τη
Σύµβαση για τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία της 7ης ∆εκεµβρίου 1944 και
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, άρθρο 5 παράγραφος 2, στοιχείο γ)
για το ανωτέρω αεροσκάφος, το οποίο κρίνεται αξιόπλοο όταν υποβάλλεται
σε συντήρηση και λειτουργεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω και τους σχετικούς
περιορισµούς λειτουργίας.»
23. Το Έντυπο 52 στο Προσάρτηµα VII στο Μέρος 21 τροποποιείται µε
αντικατάσταση του κειµένου του πεδίου 17 από το ακόλουθο:
«17
∆ήλωση Συµµόρφωσης
Πιστοποιείται µε το παρόν ότι το ανωτέρω αεροσκάφος είναι πλήρως
συµβατό µε τον σχεδιασµό του πιστοποιητικού τύπου και µε τα
στοιχεία που αναφέρονται στα πεδία 9, 10, 11, 12 και 13 ανωτέρω.
Το αεροσκάφος πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

Το αεροσκάφος έχει υποβληθεί µε επιτυχία σε πτητικές δοκιµές.»
24. Οι οδηγίες για τη συµπλήρωση του Εντύπου 52 του EASA στο Προσάρτηµα VII
στο Μέρος 21 τροποποιούνται µε διαγραφή των πρώτων τριών παραγράφων που
βρίσκονται πριν από το κεφάλαιο 1.
25. Το Έντυπο 55 του EASA στο φύλλο Α στο Προσάρτηµα IX στο Μέρος 21
τροποποιείται µε αντικατάσταση του «ΑΡΙΘ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ: NAA.G.XXXX» από
«ΑΡΙΘ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ: MS.21G.XXXX»
26. Το Έντυπο 55 στο φύλλο Β στο Προσάρτηµα IX στο Μέρος 21 τροποποιείται ως
εξής:
α) Το κείµενο στο άνω δεξιό πεδίο του Εντύπου αντικαθίσταται από το
ακόλουθο:«TA: MS.21G.XXXX»
β) Η πρώτη πρόταση στο πεδίο που βρίσκεται κάτω από την πρώτη σειρά
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Το παρόν έγγραφο αποτελεί µέρος του αριθµού έγκρισης φορέα παραγωγής
MS.21G.XXXX το οποίο χορηγείται στ»
27. Το Έντυπο 65 στο Προσάρτηµα X στο Μέρος 21 τροποποιείται µε αντικατάσταση
του: «Στοιχεία αναφοράς: [NAA].F.[XXX]» από «Στοιχεία αναφοράς:
MS.21F.XXXX»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τροποποιηµένο Μέρος 21
παράγραφος 21A.804, στοιχείο α) σηµείο 1 ισχύει για σχεδιασµούς που εγκρίθηκαν
από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε
κάθε κράτος µέλος.

Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
Μέλος της Επιτροπής

