
Πρόταση 
 

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

της […] 
 

για τον κανονισµό της Επιτροπής 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,  ώστε να 
προβλεφθεί η συνέχιση της λειτουργίας ορισµένων αεροσκαφών νηολογηµένων 

σε κράτη µέλη 
 

(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 αεροπορίας1 
(«βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα άρθρα 2, 5 και 6, 

 
τον κανονισµό (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 παραγωγής2 (Κανονισµός της 
Επιτροπής), και ιδίως το άρθρο 2 και τις  παραγράφους 21Α.173 στοιχείο β) σηµείο 2 
και 21Α.184 του παραρτήµατός του (Μέρος 21), 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
 
 
(1) Για όλα τα αεροσκάφη, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του βασικού 

κανονισµού,  πρέπει, σύµφωνα µε τον κανονισµό της Επιτροπής, να εκδοθεί 
πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή πτητική άδεια πριν από τις 28 Μαρτίου 2007. Η 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του βασικού κανονισµού, είναι 
καταληκτική,  πέραν της οποίας δεν µπορούν τα κράτη µέλη να ασκούν 
δραστηριότητες σχεδιασµού, οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του 
Οργανισµού. Εφόσον τα αεροσκάφη δεν διαθέτουν τέτοιο πιστοποιητικό ή 
πτητική άδεια δεν έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούνται πλέον από 
αεροµεταφορείς της Κοινότητας στην επικράτεια κρατών µελών. 

 
(2) Ο κανονισµός της Επιτροπής απαίτησε από τον ευρωπαϊκό οργανισµό ασφάλειας 

της αεροπορίας (ο Οργανισµός) να καθορίσει, πριν από τις 28 Μαρτίου 2007, τον 
εγκεκριµένο σχεδιασµό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την έκδοση 
πιστοποιητικών αξιοπλοΐας ή πτητικών αδειών για έναν αριθµό αεροσκαφών 

                                                            
1 ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1701/2003 της Επιτροπής  της 24ης Σεπτεµβρίου  (ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 5). 
2 ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 6. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 706/2006 της Επιτροπής  της 8ης Μαΐου  2006 (ΕΕ L 122, 9.5.2006, σ. 16). 



νηολογηµένων σε κράτη µέλη κατά την χρονική περίοδο έναρξης ισχύος του 
κανονισµού της Επιτροπής, τα οποία δεν ήταν επιλέξιµα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισµού. Ο καθορισµός 
αυτός δεν µπορούσε να γίνει από τον Οργανισµό λόγω έλλειψης επαρκών 
στοιχείων από τους σχεδιαστές αυτών των προϊόντων.       

 
(3) Αν και πρέπει να εκδίδονται πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διαρκούς ισχύος µόνον 

εφόσον ο Οργανισµός είναι σε θέση να εγκρίνει τον σχεδιασµό των αεροσκαφών 
µετά από τεχνική αξιολόγηση του προϊόντος, περιορισµένα πιστοποιητικά 
αξιοπλοΐας µπορεί να εκδίδονται για περιορισµένη χρονική περίοδο ώστε να 
επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας πολλών εκ των αεροσκαφών αυτών και ο 
Οργανισµός να επανεξετάζει τον σχεδιασµό τους.  Τα εν λόγω περιορισµένα 
πιστοποιητικά αξιοπλοΐας θα εκδίδονται βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών 
αξιοπλοΐας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο β) και 
του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού και του 
Μέρους 21Α.184 του κανονισµού της Επιτροπής. Η έγκριση των εν λόγω 
προδιαγραφών από τον Οργανισµό δεν είναι πλέον εφικτή πριν από τις 28 
Μαρτίου 2007.   

 
(4) Επειδή αυτό συνέβη για τον µεγαλύτερο αριθµό αεροσκαφών, που διαθέτουν 

πιστοποιητικό τύπου, το οποίο εκδόθηκε από κράτος µέλος πριν από τις 28 
Σεπτεµβρίου 2003, είναι δυνατό να καθοριστεί ένας εγκεκριµένος σχεδιασµός µε 
βάση αυτόν του κράτους σχεδιασµού. Ο καθορισµός αυτός µπορεί να γίνει για 
αεροσκάφη, για τα οποία εκδόθηκαν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από κράτη µέλη, 
όπως ορίζεται από τον κανονισµό της Επιτροπής, εξαιρουµένων των 
περιορισµένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και των πτητικών αδειών. Είναι, 
επίσης, απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι µόνον για τα αεροσκάφη, για τα οποία η 
αντιπροσωπευτική αρχή του κράτους σχεδιασµού αποδέχεται να συνδράµει τον 
Οργανισµό, µέσω διακανονισµών εργασίας, θα εξασφαλίζεται η συνεχής 
επιτήρηση του καθορισµένου, µ’ αυτόν τον τρόπο, εγκεκριµένου σχεδιασµού. 

 
(5) Ο καθορισµός του εγκεκριµένου σχεδιασµού απαιτεί την τροποποίηση του 

άρθρου 2 του κανονισµού της Επιτροπής. Η εν λόγω τροποποίηση θα δυσχέραινε 
την κατανόηση του άρθρου. Κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η αναδιατύπωση 
του άρθρου αυτού.  

 
(6) Το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισµού της Επιτροπής αναφέρεται 

µόνον σε αεροσκάφη για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό τύπου. Για έναν 
ορισµένο αριθµό αεροσκαφών, που πρέπει να είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε το 
µέτρο εξαίρεσης από νοµικές µεταβολές, το οποίο καθορίζεται σε αυτό το άρθρο, 
δεν εκδόθηκε ποτέ πιστοποιητικό τύπου επειδή δεν απαιτούνταν τα έγγραφα αυτά 
σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα πρότυπα του ∆ΟΠΑ κατά την χρονική περίοδο που 
τα αεροσκάφη σχεδιάστηκαν και πιστοποιήθηκαν. Απαιτείται διευκρίνιση για να 
διασφαλιστεί ότι για τα αεροσκάφη αυτά µπορεί να συνεχίζεται να εκδίδεται 
πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. 

 
(7) Κατά την εξέταση της παρούσας περίπτωσης αποκαλύφθηκε ένα συντακτικό 

σφάλµα στο Μέρος 21Α.173 στοιχείο β) σηµείο 2 και στο Μέρος 21Α.184, τα 
οποία αναφέρουν «συγκεκριµένες προδιαγραφές πιστοποίησης» αντί για 
«συγκεκριµένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας», όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο β) και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 



βασικού κανονισµού. Το κείµενο πρέπει να τροποποιηθεί για την αποφυγή 
σύγχυσης και νοµικής αβεβαιότητας. 

 
(8) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό βασίζονται στην γνώµη 

που εξέδωσε ο Οργανισµός3 σύµφωνα µε το άρθρo 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. 

 
(9) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό βασίζονται στην γνώµη4 

της επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας, η οποία 
συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. 

 
(10) Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως. 
 

 
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
 
 

Άρθρο 1 
 
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής αντικαθίσταται από 
τα ακόλουθα άρθρα: 

 
 

Άρθρο 2 
 

Πιστοποίηση προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού 
 

1. Για προϊόντα, εξαρτήµατα και εξοπλισµό εκδίδονται πιστοποιητικά όπως ορίζεται 
στο Μέρος 21. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα αεροσκάφη, περιλαµβανοµένων τυχόν 
τοποθετηµένων σε αυτά προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, τα οποία δεν 
είναι νηολογηµένα σε κράτος µέλος, εξαιρούνται από τις διατάξεις των τµηµάτων 
Η και Ι του Μέρους 21. 

3. Όπου γίνεται αναφορά, στο πλαίσιο του Μέρους 21, στην εφαρµογή των 
διατάξεων του Μέρους Μ ή/και τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Μέρους Μ 
και το Μέρος Μ δεν ισχύει, εφαρµόζονται αντ’ αυτού οι σχετικοί εθνικοί κανόνες.   

  

Άρθρο 2a 
 
Συνεχής ισχύς των πιστοποιητικών τύπου, των συµπληρωµατικών πιστοποιητικών 

τύπου και των σχετικών πιστοποιητικών αξιοπλοΐας 

 
1. Στην περίπτωση προϊόντος, που διέθετε πιστοποιητικό τύπου ή ένα έγγραφο που 

επέτρεπε την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, τα οποία έχουν εκδοθεί από ένα 

                                                            
3  Γνώµη αριθ. 5/2005 
4  [προς έκδοση] 



κράτος µέλος πριν από τις 28 Σεπτεµβρίου 2003, εφαρµόζονται οι ακόλουθες 
διατάξεις: 

 
 α) το εν λόγω προϊόν θεωρείται ότι διαθέτει πιστοποιητικό τύπου, που έχει 

εκδοθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, όταν: 

i) η βάση πιστοποίησης τύπου ήταν: 

- η βάση πιστοποίησης τύπου JAA, για προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του JAA, όπως ορίζεται στο φύλλο δεδοµένων 
του JAA ή 

-  για άλλα προϊόντα, η βάση πιστοποίησης τύπου όπως ορίζεται στο φύλλο 
δεδοµένων του   πιστοποιητικού τύπου  του κράτους σχεδιασµού, εάν το εν 
λόγω κράτος ήταν : 

- κράτος µέλος, εκτός εάν ο Οργανισµός διαπιστώσει, λαµβάνοντας 
υπόψη ειδικότερα τους κώδικες  αξιοπλοΐας που χρησιµοποιούνται 
και την πείρα από την εκµετάλλευση, ότι η εν λόγω  βάση 
πιστοποίησης τύπου δεν προβλέπει ένα επίπεδο ασφάλειας 
ισοδύναµο µε αυτό που απαιτείται από το βασικό κανονισµό και 
από τον παρόντα κανονισµό, ή 

- κράτος µε το οποίο κάποιο κράτος µέλος έχει συνάψει διµερή 
συµφωνία αξιοπλοΐας ή παρόµοιο διακανονισµό σύµφωνα µε τον 
οποίο παρόµοια προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί βάσει των κωδικών 
αξιοπλοΐας του συγκεκριµένου κράτους σχεδιασµού, εκτός εάν ο 
Οργανισµός διαπιστώσει ότι οι εν λόγω κώδικες αξιοπλοΐας ή η 
πείρα από την εκµετάλλευση ή το σύστηµα ασφαλείας του κράτους 
σχεδιασµού δεν προβλέπουν ένα επίπεδο ασφάλειας  ισοδύναµο µε 
αυτό που απαιτείται από το βασικό κανονισµό και από τον παρόντα 
κανονισµό, 

- ο Οργανισµός προβαίνει σε µια πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των εν λόγω δύο προαναφερόµενων διατάξεων, εν όψει της 
κατάρτισης γνωµοδότησης [γνώµης] προς την επιτροπή, όπου θα 
περιλαµβάνονται πιθανές τροποποιήσεις του παρόντος κανονισµού,       

ii) οι απαιτήσεις  περιβαλλοντικής προστασίας ήταν αυτές που ορίζονται στο 
παράρτηµα 16 της σύµβασης του Σικάγου, όπως ισχύουν για το προϊόν, 

iii) οι ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας ήταν οι οδηγίες του κράτους σχεδιασµού. 

 

β) Ο σχεδιασµός ενός µεµονωµένου αεροσκάφους, το οποίο ήταν νηολογηµένο σε 
κράτος µέλος πριν από τις 28 Σεπτεµβρίου 2003 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό όταν:  

i) ο βασικός σχεδιασµός τύπου του περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό τύπου 
που αναφέρεται στο στοιχείο α), 

ii) είχαν εγκριθεί όλες οι τροποποίησεις στον εν λόγω βασικό σχεδιασµό 
τύπου, οι οποίες δεν  παρέµεναν υπό την αρµοδιότητα ενός κατόχου 
πιστοποιητικού τύπου, και 



iii) τηρούντο οι οδηγίες αξιοπλοΐας που έχουν εκδοθεί ή εγκριθεί από το 
κράτος µέλος νηολόγησης πριν τις 28 Σεπτεµβρίου 2003, 
περιλαµβανοµένων οιωνδήποτε παραλλαγών των οδηγιών αξιοπλοΐας του 
κράτους σχεδιασµού που έχουν εγκριθεί από το κράτος µέλος νηολόγησης. 

γ) Ο Οργανισµός προσδιορίζει το πιστοποιητικό τύπου των προϊόντων που δεν 
καλύπτονται από το στοιχείο α) πριν τις 28 Μαρτίου 2007. 

δ) Ο Οργανισµός προσδιορίζει το φύλλο δεδοµένων του πιστοποιητικού τύπου 
σχετικά µε το θόρυβο για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το στοιχείο α) 
πριν από τις 28 Μαρτίου 2007. Μέχρι τότε, τα κράτη µέλη µπορούν να 
συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά θορύβου σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
εθνικούς κανονισµούς.  

 

2. Σε ό,τι αφορά τα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά τύπου, που έχουν εκδοθεί από 
ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε τις διαδικασίες του JAA ή τις εφαρµοστέες εθνικές 
διαδικασίες και σε ό,τι αφορά τροποποιήσεις προϊόντων προτεινόµενες από άτοµα 
πέραν του κατόχου του πιστοποιητικού τύπου του προϊόντος, οι οποίες έχουν 
εγκριθεί από κράτος µέλος  σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες εθνικές διαδικασίες, 
εφόσον το συµπληρωµατικό πιστοποιητικό τύπου ή η τροποποίηση ίσχυαν στις 28 
Σεπτεµβρίου 2003, το συµπληρωµατικό πιστοποιητικό τύπου ή η τροποποίηση, 
θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.  

 

3. Οσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία στις 28 Σεπτεµβρίου 2003 βρισκόταν σε 
εξέλιξη διαδικασία πιστοποίησης τύπου στον JAA ή σε κράτος µέλος: 

α) εάν ένα προϊόν αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας πιστοποίησης από διάφορα 
κράτη µέλη, χρησιµεύει ως αναφορά το πλέον προηγµένο σχέδιο, 

β) η παράγραφος 21Α.15 στοιχεία α), β), και γ) του Μέρους 21 δεν ισχύει, 

γ) κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21Α.17, στοιχείο α) του Μέρους 21, η 
βάση πιστοποίησης τύπου είναι αυτή που καθορίζεται από τον JAA ή, κατά 
περίπτωση, από το κράτος µέλος κατά την ηµεροµηνία αίτησης για την 
χορήγηση έγκρισης, 

δ) τα πορίσµατα σχετικά µε την συµµόρφωση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 
JAA ή κράτους µέλους θεωρούνται έργο του Οργανισµού µε σκοπό τη 
συµµόρφωση προς την παράγραφο 21Α.20, στοιχεία α) και β) του Μέρους 21. 

        

4. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα µε εθνικό πιστοποιητικό τύπου, ή ισότιµο, για τα οποία 
η διαδικασία έγκρισης τροποποίησης εκ µέρους κράτους µέλους δεν είχε 
περατωθεί κατά την στιγµή καθορισµού του πιστοποιητικού τύπου σύµφωνα µε 
τον παρόντα κανονισµό: 

α) εάν µία διαδικασία έγκρισης διεξάγεται από διάφορα κράτη µέλη, χρησιµεύει 
ως αναφορά το πλέον προηγµένο σχέδιο, 

β) η παράγραφος 21Α.93 του Μέρους 21 δεν ισχύει, 



γ) η εφαρµοστέα βάση πιστοποίησης τύπου είναι εκείνη που καθορίζεται από τον 
JAA ή, κατά περίπτωση, από το κράτος µέλος κατά την ηµεροµηνία αίτησης 
για την έγκριση της τροποποίησης, 

δ) τα πορίσµατα σχετικά µε την συµµόρφωση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 
JAA ή κράτους µέλους θεωρούνται έργο του Οργανισµού µε σκοπό τη 
συµµόρφωση προς την παράγραφο 21Α.103, στοιχείο α) σηµείο 2 και στοιχείο 
β) του Μέρους 21. 

5. Σε ό,τι αφορά τα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά τύπου για τα οποία διεξήγετο 
διαδικασία πιστοποίησης από κράτος µέλος στις 28 Σεπτεµβρίου 2003 σύµφωνα 
µε τις εφαρµοστέες διαδικασίες του JAA για τα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά 
τύπου, καθώς και σε ό,τι αφορά σηµαντικές  τροποποιήσεις σε προϊόντα, 
προτεινόµενες από άτοµα πέραν του κατόχου του πιστοποιητικού τύπου του 
προϊόντος, για το οποίο, στις 28 Σεπτεµβρίου 2003, διεξήγετο διαδικασία 
πιστοποίησης από κράτος µέλος σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες εθνικές 
διαδικασίες: 

α) εάν µία διαδικασία πιστοποίησης διεξήγετο από διάφορα κράτη µέλη, 
χρησιµεύει ως αναφορά το πλέον προηγµένο σχέδιο, 

β) η παράγραφος 21Α.113 στοιχεία α) και β) του Μέρους 21 δεν ισχύει, 

γ) η εφαρµοστέα βάση πιστοποίησης  είναι εκείνη που καθορίζεται από τον JAA ή,  
κατά περίπτωση, από το κράτος µέλος κατά την ηµεροµηνία αίτησης για 
συµπληρωµατικό πιστοποιητικό τύπου ή για έγκριση της τροποποίησης 
µείζονος σηµασίας, 

δ) τα πορίσµατα σχετικά µε την συµµόρφωση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 
JAA ή κράτους µέλους θεωρούνται έργο του Οργανισµού µε σκοπό τη 
συµµόρφωση προς την παράγραφο 21Α.115 στοιχείο α) του Μέρους 21. 

6. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που διέθεταν εθνικό πιστοποιητικό τύπου, ή ισότιµο, 
και για τα οποία η διαδικασία έγκρισης σχεδιασµού επισκευής µείζονος σηµασίας 
που διεξήγετο από κράτος µέλος δεν είχε περατωθεί κατά τη χρονική στιγµή 
καθορισµού του πιστοποιητικού τύπου σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, τα 
πορίσµατα σχετικά µε την συµµόρφωση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του JAA ή 
κράτους µέλους θεωρούνται έργο του Οργανισµού µε σκοπό τη συµµόρφωση 
προς την παράγραφο 21Α.433 στοιχείο α) του Μέρους 21. 

7. Πιστοποιητικό αξιοπλοίας που εκδίδεται από κράτος µέλος και πιστοποιεί την 
συµµόρφωση µε πιστοποιητικό τύπου που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 θεωρείται ότι συµµορφώνεται µε τον παρόντα κανονισµό.   

 

Άρθρο 2β 

Συνέχιση της λειτουργίας ορισµένων αεροσκαφών νηολογηµένων από κράτη µέλη 

1. Σε ό,τι αφορά αεροσκάφος, το οποίο δεν είναι επιλέξιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 2α, για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από κράτος µέλος 
πριν την 1η Ιουλίου 2006 και το οποίο ήταν νηολογηµένο στο κράτος αυτό κατά την 



ηµεροµηνία αυτή, θεωρείται ότι οι συγκεκριµένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας έχουν 
εκδοθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό υπό τις  ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) οι εφαρµοστέες συγκεκριµένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας είναι το φύλλο 
δεδοµένων του πιστοποιητικού τύπου και το φύλλο δεδοµένων του πιστοποιητικού 
τύπου σχετικά µε το θόρυβο ή ισοδύναµα έγγραφα του κράτους σχεδιασµού, υπό την 
προϋπόθεση  ότι το κράτος σχεδιασµού  έχει καταλήξει σε διακανονισµούς εργασίας 
µε τον Οργανισµό, που καλύπτουν την διαρκή αξιοπλοΐα του σχεδιασµού του εν λόγω 
αεροσκάφους. 

(β) οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας είναι αυτές που ορίζονται στο 
παράρτηµα 16 της συνθήκης του Σικάγου ως έχουν εφαρµογή στο εν λόγω 
αεροσκάφος. 

(γ) οι εφαρµοστέες οδηγίες αξιοπλοίας αποτελούν υποχρεωτικά δεδοµένα  διαρκούς 
αξιοπλοίας του κράτους σχεδιασµού. 

2.  Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
επιτρέπουν την συνέχιση του τύπου των πτήσεων, που έχει το δικαίωµα να εκτελεί, 
υπό τις παρούσες συνθήκες, το αεροσκάφος και έχουν ισχύ µέχρι τις 28 Μαρτίου 
2012, εκτός εάν αντικατασταθούν από µία έγκριση σχεδιασµού και µία 
περιβαλλοντική έγκριση, που εκδίδονται από τον Οργανισµό σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό. 

 

Άρθρο 2γ 

Συνέχιση ισχύος των πιστοποιητικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού 

1. Οι εγκρίσεις εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, που εκδόθηκαν από ένα κράτος µέλος 
και ήταν σε ισχύ στις 28 Σεπτεµβρίου 2003, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

2. Σε ό,τι αφορά εξαρτήµατα και εξοπλισµό για τα οποία διεξήγετο διαδικασία 
έγκρισης ή εξουσιοδότησης από κράτος µέλος στις 28 Σεπτεµβρίου 2003: 

α) εάν µια διαδικασία εξουσιοδότησης διεξήγετο από διάφορα κράτη µέλη,  
χρησιµεύει ως αναφορά το πλέον προηγµένο σχέδιο. 

β) η παράγραφος 21Α.603 του Μέρους 21 δεν ισχύει. 

γ) οι εφαρµοστέες απαιτήσεις που αφορούν δεδοµένα σύµφωνα µε την 
παράγραφο 21Α.605 του Μέρους 21 είναι εκείνες που καθορίζονται από το 
οικείο κράτος µέλος, κατά την ηµεροµηνία αίτησης για την έγκριση ή την 
εξουσιοδότηση. 

δ) τα πορίσµατα σχετικά µε την συµµόρφωση που εκδίδει το οικείο κράτος µέλος 
θεωρούνται έργο του Οργανισµού µε σκοπό τη συµµόρφωση προς την 
παράγραφο 21Α.606 στοιχείο β) του Μέρους 21. » 

 



Άρθρο 2 

Οι λέξεις «συγκεκριµένες προδιαγραφές πιστοποίησης» στο τµήµα 21Α.173 στοιχείο 
β) σηµείο 2  και στο τµήµα 21Α.184 αντικαθίστανται από τις λέξεις «συγκεκριµένες 
προδιαγραφές αξιοπλοΐας»     
 

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ στις  28 Μαρτίου 2007. 
 
Ο παρών κανονισµός  είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα 
σε κάθε κράτος µέλος. 
 
 

Βρυξέλες, 
 
 
 

Για την επιτροπή 
Μέλος της επιτροπής 


