
 
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 αεροπορίας1 
(εφεξής «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,  
 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
 
(1) Σύµφωνα µε το βασικό κανονισµό η Κοινότητα θα επικουρεί τα κράτη µέλη στην 

εκπλήρωση των δυνάµει της σύµβασης του Σικάγου υποχρεώσεών τους, µε την παροχή 
βάσης για κοινή ερµηνεία και ενιαία εφαρµογή των διατάξεών του, 

 
(2) Σύµφωνα µε το βασικό κανονισµό η Επιτροπή θα εγκρίνει και θα διατηρεί 

εκτελεστικούς κανόνες για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής των βασικών 
απαιτήσεων που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική προστασία, 

 
(3) Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής 

καθορίζει ότι για προϊόντα, εξαρτήµατα και εξοπλισµό εκδίδονται πιστοποιητικά 
όπως ορίζεται στο παράρτηµά του (Μέρος 21),   

 
(4) Το προσάρτηµα VI του παραρτήµατος (Μέρος 21) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1702/2003 της Επιτροπής καθορίζει τη χρήση του εντύπου 45 για την έκδοση 
πιστοποιητικών θορύβου, 

 
(5) Ο τόµος Ι παράρτηµα 16 της προαναφερθείσας σύµβασης τροποποιήθηκε ενώ 

τροποποιήσεις πραγµατοποιήθηκαν και στα πρότυπα και τις κατευθυντήριες 
γραµµές που ισχύουν  για τη χορήγηση εγγράφων πιστοποίησης θορύβου,  

 
(6) Ο Οργανισµός αξιολόγησε την τροποποίηση και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

απαιτούνται ορισµένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
                                                      
1 ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1. 
2 ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 6. 



1702/2003 της Επιτροπής προκειµένου το παράρτηµα του να ευθυγραµµίζεται µε 
το τροποποιηµένο παράρτηµα 16, τόµος 1,  

 
(7) 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,  

 
(8) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη 

γνώµη4 της επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας, η 
οποία συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του βασικού 
κανονισµού, 

 
(9) 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: 

(α) στο άρθρο 21A.204 παράγραφος β στοιχείο 1) σηµείο (ii) η πρόταση «Τα στοιχεία 
αυτά περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται εγχειρίδιο πτήσης 
βάσει του ισχύοντος κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριµένο αεροσκάφος» 
διαγράφεται.  

(β) στο άρθρο 21A.204 παράγραφος β στοιχείο 2) σηµείο (i) η πρόταση «Τα στοιχεία 
αυτά περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται εγχειρίδιο πτήσης 
βάσει του ισχύοντος κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριµένο αεροσκάφος» 
διαγράφεται.  

Άρθρο 2 

Το προσάρτηµα VI του παραρτήµατος (Μέρος 21) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1702/2003 της Επιτροπής αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος 
κανονισµού. 

 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την [... Η ηµεροµηνία πρέπει να οριστεί 
κατόπιν συνεννόησης µε τον EASA διότι υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του 
εκτελεστικού διευθυντή του EASA οι οποίες πρέπει να τεθούν ταυτοχρόνως σε 
ισχύ .....] 

 ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

 

                                                      
3 Γνώµη 5/2005 
4 Πρόκeιtaι νa eκdοθeί 



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 



Παράρτηµα 
 
 
Για χρήση από το κράτος 
νηολόγησης 

1. Κράτος νηολόγησης 3. Αριθµός εγγράφου: 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟΥ 

4. Εθνικότητα και εµπορικά 
σήµατα: 
 
………………………… 

5. Κατασκευαστής και ονοµασία αεροσκάφους από τον 
κατασκευαστή: 
 
 
……………………..…………………………………… 

6. Αριθµός σειράς 
αεροσκάφους: 
 
 
………..…………………… 

7.Κινητήρας: 
 
 
…………………………………………………………… 

8. Έλικας: * 
 
 
……………………………………………….……………….. 

9. Μέγιστη µάζα απογείωσης (kg)  
 
 
…………………..……………… 

10. Μέγιστη µάζα προσγείωσης (kg) * 
 
 
…………………..……………… 

11. Προδιαγραφές πιστοποίησης θορύβου: 
 
 
………………………………………… 

12. Πρόσθετες µετατροπές που ενσωµατώθηκαν µε στόχο τη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης θορύβου: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

13. Επίπεδο πλευρικού 
θορύβου/θορύβου 
µέγιστης ισχύος: * 
 
 
 
…….………     ……… 

14. Επίπεδο θορύβου 
προσέγγισης* 
 
 
 
…….………     ……… 

15. Επίπεδο θορύβου 
υπέρπτησης* 
 
 
 
…….………     ……… 

16. .Επίπεδο θορύβου 
πτήσης υπεράνω* 
 
 
 
…….………     ……… 

17. Επίπεδο θορύβου  
κατά την απογείωση* 
 
 
 
…….………     ……… 

Παρατηρήσεις 
 
 
 

18. Το παρόν πιστοποιητικό θορύβου χορηγείται σύµφωνα µε το παράρτηµα 16, τόµος Ι της Σύµβασης για τη ∆ιεθνή Πολιτική 
Αεροπορία της 7ης ∆εκεµβρίου 1944 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, άρθρο 6 για το ανωτέρω αεροσκάφος, το οποίο 
κρίνεται ότι πληροί την ανωτέρω προδιαγραφή θορύβου όταν υποβάλλεται σε συντήρηση και λειτουργεί σύµφωνα µε τις σχετικές 
απαιτήσεις και τους σχετικούς περιορισµούς λειτουργίας. 

 
19-. Ηµεροµηνία έκδοσης……………………………………… 20. Υπογραφή……………………………………………… 

 
Έντυπο 45 του EASA 
 
 
*  Τα εν λόγω τετραγωνίδια µπορούν να παραληφθούν ανάλογα µε τις προδιαγραφές 
θορύβου.  
 


