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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 120 Ε, 24.4.2001, σ. 148 και ΕΕ C 332 Ε, 27.11.2001, σ. 320.
2 ΕΕ C 311, 7.11.2001, σ. 8.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 53 Ε, 28.2.2002,

σ. 324), κοινή θέση του Συµβουλίου της               (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                  (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Tο ποσοστό ατυχηµάτων στην πολιτική αεροπορία παρέµεινε σχετικά σταθερό κατά την

περασµένη δεκαετία· εντούτοις, υπάρχει ανησυχία ότι η προβλεπόµενη αύξηση της

κυκλοφορίας θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού των ατυχηµάτων στο εγγύς

µέλλον.

(2) Η οδηγία 94/56/EΚ του Συµβουλίου, της 21ης Nοεµβρίου 1994, για τη θέσπιση των βασικών

αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων πολιτικής αεροπορίας 1,

αποβλέπει στην πρόληψη ατυχηµάτων µε τη διευκόλυνση της ταχείας διεξαγωγής ερευνών.

(3) Η πείρα έχει δείξει ότι συχνά, προτού σηµειωθεί ατύχηµα, ορισµένα συµβάντα και

πολυάριθµες άλλες ελλείψεις συνιστούν ενδείξεις για την ύπαρξη κινδύνου ασφάλειας.

(4) Η βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας απαιτεί καλύτερη γνώση αυτών των

περιστατικών για να διευκολυνθεί η ανάλυση και η παρακολούθηση των τάσεων προκειµένου

να αναληφθεί επανορθωτική δράση.

(5) Όταν στο περιστατικό αυτό ενέχεται αεροσκάφος νηολογηµένο σε κράτος µέλος ή

αεροσκάφος το οποίο εκµεταλλεύεται επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, το

περιστατικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ακόµη και εάν έχει σηµειωθεί εκτός του κοινοτικού

εδάφους.

(6) Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να οργανώσει συστήµατα υποχρεωτικής αναφοράς.

                                                
1 ΕΕ L 319, 12.12.1994, σ. 14.
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(7) Το προσωπικό διαφόρων κατηγοριών που εργάζεται στην πολιτική αεροπορία παρατηρεί

περιστατικά που ενδιαφέρουν την πρόληψη ατυχηµάτων και, συνεπώς, θα πρέπει να τα

αναφέρει.

(8) Ο εντοπισµός των δυνητικών κινδύνων θα αποβεί πολύ πιο αποτελεσµατικός µε την

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα περιστατικά αυτά.

(9) Για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων, είναι αναγκαίο ένα

λογισµικό υποστήριξης.

(10) Οι πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια θα πρέπει να διατίθενται σε φορείς στους οποίους

έχει ανατεθεί ο έλεγχος της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ή η διερεύνηση ατυχηµάτων

και συµβάντων εντός της Κοινότητας και, αναλόγως των περιστάσεων, σε όσους µπορούν να

συνάγουν σχετικά διδάγµατα και να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ή να προβαίνουν στις

απαιτούµενες ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας.

(11) Ο ευαίσθητος χαρακτήρας των πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια υπαγορεύει ότι ο

τρόπος για να εξασφαλισθεί η συλλογή των πληροφοριών αυτών είναι η κατοχύρωση της

εµπιστευτικότητάς τους, η προστασία της πηγής από την οποία προέρχονται και η

εξασφάλιση της εµπιστοσύνης του προσωπικού που εργάζεται στην πολιτική αεροπορία.

(12) Tο κοινό θα πρέπει να ενηµερώνεται γενικά για το επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας.

(13) Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τα οποία θα επιτρέψουν τη συγκρότηση

συστηµάτων εµπιστευτικής αναφοράς.

(14) Tα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.



8133/1/02 REV 1 ZAC/dg 4
DG C IV   EL

(15) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί συνοχή µε τις τεχνικές προδιαγραφές για την υποβολή αναφοράς

τις οποίες έχουν εκπονήσει οι εθνικοί εµπειρογνώµονες στο πλαίσιο του EUROCONTROL

και του Συνδέσµου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA). Ο κατάλογος των ανακοινωτέων

περιστατικών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το έργο αυτών των δύο ευρωπαϊκών οργανισµών.

Θα πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη οι εξελίξεις στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Οργανισµού

Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

(16) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η βελτίωση της αεροπορικής

ασφάλειας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, διότι τα συστήµατα

αναφοράς που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη ενεργώντας µεµονωµένα είναι λιγότερο

αποτελεσµατικά από ένα συντονισµένο δίκτυο µε ανταλλαγή πληροφοριών το οποίο καθιστά

δυνατή την ανίχνευση σε προγενέστερο στάδιο ενδεχόµενων προβληµάτων ασφαλείας και

δύναται, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να

θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 της

συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως εκτίθεται στο εν λόγω άρθρο, η

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την εκπλήρωση του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να συµβάλει στη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας

εξασφαλίζοντας ότι αναφέρονται, συλλέγονται, αποθηκεύονται, προστατεύονται και διαδίδονται οι

σχετικές µε την ασφάλεια πληροφορίες.

Ο µοναδικός στόχος της αναφοράς των περιστατικών είναι η πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων

και όχι η απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Άρθρο 2

Ορισµός

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως «Περιστατικό» κάθε διακοπή λειτουργίας,

ελάττωµα, έλλειψη ή άλλη αντικανονική περίσταση που επηρέασε ή µπορεί να επηρεάσει την

ασφάλεια της πτήσης και που δεν κατέληξε σε αεροπορικό ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν, όπως ορίζεται

στο άρθρο 3, σηµεία α) και κ) της οδηγίας 94/56/ΕΚ, εφεξής αποκαλούµενο «ατύχηµα ή σοβαρό

συµβάν».

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο ή που θα

µπορούσαν, εάν δεν επανορθώνονταν, να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες σε

αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Κατάλογος παραδειγµάτων τέτοιων περιστατικών περιέχεται

στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.
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2. Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2, να αποφασίζει

την τροποποίηση των Παραρτηµάτων προκειµένου να διερευνά ή να τροποποιεί τα παραδείγµατα.

3. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ θεωρείται ότι δεν θίγει

τις αντίστοιχες νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον

αφορά τη διαµάχη περί κυριαρχίας στο έδαφος όπου βρίσκεται ο αερολιµένας.

4. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως ότου

τεθούν σε ισχύ οι διακανονισµοί της Κοινής ∆ήλωσης των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου

της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας

και του Ηνωµένου Βασιλείου θα ενηµερώσουν το Συµβούλιο σχετικά µε αυτή την ηµεροµηνία

θέσης σε ισχύ.

Άρθρο 4

Υποχρέωση αναφοράς

1. Τα κράτη µέλη ζητούν να αναφέρονται τα καλυπτόµενα από το άρθρο 3 περιστατικά στις

αρµόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, από κάθε πρόσωπο που απαριθµείται

κατωτέρω κατά την άσκηση των καθηκόντων του :

(α) τον χειριστή ή τον κυβερνήτη αεροσκάφους µε στροβιλοκινητήρα ή αεροσκάφους

συγκοινωνίας το οποίο χρησιµοποιείται από φορέα εκµετάλλευσης για λογαριασµό του

οποίου ένα κράτος µέλος εξασφαλίζει την εποπτεία της ασφάλειας των επιχειρήσεων,
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(β) το πρόσωπο που σχεδιάζει, κατασκευάζει, συντηρεί ή τροποποιεί αεροσκάφος µε

στροβιλοκινητήρα ή αεροσκάφος συγκοινωνίας, ή εξάρτηµα ή τµήµα αυτού, υπό την

εποπτεία ενός κράτους µέλους,

(γ) το πρόσωπο που υπογράφει πιστοποιητικό επιθεώρησης συντήρησης ή άδειας προς

λειτουργία αεροσκάφους µε στροβιλοκινητήρα ή αεροσκάφους συγκοινωνίας, ή εξαρτήµατος

ή τµήµατος αυτού, υπό την εποπτεία ενός κράτους µέλους,

(δ) το πρόσωπο που εκτελεί καθήκον για το οποίο απαιτείται να είναι εξουσιοδοτηµένο ως

ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας κράτους µέλους ή ως αξιωµατικός πληροφοριών πτήσης,

(ε) ο διαχειριστής αερολιµένα που καλύπτεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του

Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε

δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών 1,

(στ) το πρόσωπο που εκτελεί καθήκον συνδεόµενο µε την εγκατάσταση, την τροποποίηση, τη

συντήρηση, την επισκευή, τη γενική επισκευή, τον έλεγχο της πτήσης ή την επιθεώρηση των

εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας για τις οποίες την ευθύνη φέρει κράτος µέλος,

(ζ) το πρόσωπο που εκτελεί καθήκον συνδεόµενο µε την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκάφους,

στην οποία περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε καύσιµα, η συντήρηση, η σύνταξη φορτωτικής,

η φόρτωση, η αποπάγωση και η ρυµούλκηση σε αεροδρόµιο που καλύπτεται από τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ενθαρρύνουν την εθελοντική υποβολή αναφοράς από κάθε

πρόσωπο το οποίο ασκεί, στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων της πολιτικής αεροπορίας,

καθήκοντα παρεµφερή µε εκείνα που απαριθµούνται στην παράγραφο 1.

                                                
1 ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 8. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

Προσχώρησης του 1994.
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Άρθρο 5

Συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν µια ή περισσότερες αρµόδιες αρχές οι οποίες θα δηµιουργήσουν

µηχανισµό για τη συλλογή, την αξιολόγηση, την επεξεργασία και την αποθήκευση των

περιστατικών που αναφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 4.

Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, εργαζόµενες µε αµεροληψία :

(α) στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και/ή

(β) στον οργανισµό ή όργανο έρευνας που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας

94/56/EΚ, και/ή

(γ) σε κάθε άλλο ανεξάρτητο οργανισµό ή όργανο στον οποίο ανατίθεται η αποστολή αυτή.

Εάν ένα κράτος µέλος ορίσει περισσότερους από έναν οργανισµό ή όργανο, ορίζει έναν από αυτούς

ως σηµείο επαφής για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 6,

παράγραφος 1.

2. Οι αρµόδιες αρχές αποθηκεύουν τις αναφορές που συλλέγονται στις οικείες βάσεις

δεδοµένων.

3. Τα ατυχήµατα και τα σοβαρά συµβάντα αποθηκεύονται επίσης στις εν λόγω βάσεις

δεδοµένων.
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Άρθρο 6

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών θέτοντας στη διάθεση των

αρµόδιων αρχών των άλλων κρατών µελών και της Επιτροπής όλες τις χρήσιµες πληροφορίες τις

σχετικές µε την ασφάλεια, οι οποίες αποθηκεύονται στις βάσεις δεδοµένων που αναφέρονται στο

άρθρο 5, παράγραφος 2.

Οι βάσεις δεδοµένων είναι συµβατές µε το λογισµικό που περιγράφεται στην παράγραφο 3.

2. Η ορισθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1 αρµόδια αρχή, η οποία παραλαµβάνει

αναφορά περιστατικού, την καταχωρεί στις βάσεις δεδοµένων και την κοινοποιεί, εάν είναι

απαραίτητο, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο σηµειώθηκε το περιστατικό, στο

οποίο είναι νηολογηµένο το αεροσκάφος, στο οποίο κατασκευάστηκε το αεροσκάφος και/ή στο

οποίο έχει πιστοποιηθεί ο φορέας εκµετάλλευσης.

3. Η Επιτροπή αναπτύσσει ειδικό λογισµικό για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Εν

προκειµένω, λαµβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη συµβατότητας των υφιστάµενων λογισµικών στα

κράτη µέλη. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν το λογισµικό αυτό για τη λειτουργία

των δικών τους βάσεων δεδοµένων.

4. Η Επιτροπή λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής

πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9,

παράγραφος 2.
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Άρθρο 7

∆ιάδοση των πληροφοριών

1. Κάθε φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ή

η διερεύνηση ατυχηµάτων και συµβάντων της πολιτικής αεροπορίας εντός της Κοινότητας, έχει

πρόσβαση στις πληροφορίες για περιστατικά που συλλέγονται και ανταλλάσσονται σύµφωνα µε τα

άρθρα 5 και 6 ώστε να µπορεί να συνάγει τα σχετικά µε την ασφάλεια συµπεράσµατα µε βάση τα

αναφερόµενα περιστατικά.

2. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα της Επιτροπής, όπως

προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 1, η Επιτροπή θεσπίζει, µε δική της πρωτοβουλία

και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2, µέτρα για τη διάδοση των

πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προς τα ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και τους

σχετικούς όρους. Τα εν λόγω µέτρα, τα οποία µπορούν να είναι γενικής φύσεως ή εξατοµικευµένα,

βασίζονται στην ανάγκη :

- να παρέχονται σε πρόσωπα και οργανισµούς οι πληροφορίες που τους χρειάζονται για τη

βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας,

- να περιορίζεται η διάδοση των πληροφοριών στις απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς

του χρήστη πληροφορίες προκειµένου να εξασφαλίζεται η δέουσα εµπιστευτικότητα των εν

λόγω πληροφοριών.

                                                
1 EE L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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Η απόφαση διάδοσης των πληροφοριών δυνάµει της παρούσας παραγράφου περιορίζεται στις

απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς του χρήστη πληροφορίες, µε την επιφύλαξη των

διατάξεων του άρθρου 8.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να δηµοσιεύουν τουλάχιστον ετησίως επισκόπηση της ασφάλειας, µε

πληροφορίες για τους τύπους των περιστατικών που συνελέγησαν από το εθνικό σύστηµά τους

υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών, µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού για το επίπεδο

ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να δηµοσιεύουν αναφορές

από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα αναγνωριστικά στοιχεία.

Άρθρο 8

Προστασία των πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για

να διασφαλίσουν τη δέουσα εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που παραλαµβάνουν,

κατ� εφαρµογή του άρθρου 6, παράγραφος 1 και του άρθρου 7, παράγραφος 1. Οι πληροφορίες

αυτές χρησιµοποιούνται µόνο για τον στόχο της παρούσας οδηγίας.

2. Ανεξάρτητα από τον τύπο ή την ταξινόµηση του περιστατικού και του ατυχήµατος ή

σοβαρού συµβάντος, τα ονοµατεπώνυµα ή οι διευθύνσεις συγκεκριµένων προσώπων δεν

καταχωρούνται σε καµία περίπτωση στη βάση δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 5,

παράγραφος 2.

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στις εθνικές

τους νοµοθεσίες και πρακτικές, ότι οι εργαζόµενοι που αναφέρουν συµβάντα, τα οποία τυχόν

γνωρίζουν, δεν υφίστανται καµία ζηµία από τον εργοδότη τους.

5. Tο παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων για την πρόσβαση των

δικαστικών αρχών στις πληροφορίες.
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Άρθρο 9

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή, που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 12 του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1991, για την εναρµόνιση

τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. 1

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ, καθορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 10

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις              *.

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

                                                
1 ΕΕ L 373 της 31.12.91, σ. 4. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2871/2000 (ΕΕ L 333, 29.12.2000, σ. 47).
* ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσης της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 12

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στo Λουξεµβούργο, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Kατάλογος περιστατικών σχετικών µε τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και την
κατασκευή αεροσκάφους, τα οποία πρέπει να αναφέρονται

Σηµείωση 1 : Μολονότι το παρόν Παράρτηµα παραθέτει την πλειονότητα των περιστατικών
που πρέπει να αναφέρονται, δεν είναι δυνατόν να είναι εντελώς εξαντλητικό.
Οιοδήποτε άλλο περιστατικό κρίνεται από τα αρµόδια πρόσωπα ότι πληροί τα
κριτήρια πρέπει να αναφέρεται ωσαύτως.

Σηµείωση 2 : Το παρόν Παράρτηµα δεν περιλαµβάνει τα ατυχήµατα. Πέραν των λοιπών
απαιτήσεων για την αναφορά ατυχηµάτων, τα ατυχήµατα θα πρέπει επίσης να
καταγράφονται στη βάση δεδοµένων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5,
παράγραφος 2.

Σηµείωση 3 : Το παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει παραδείγµατα απαιτήσεων αναφοράς
σχετικών µε τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και την κατασκευή
αεροσκάφους.

Σηµείωση 4 : Τα περιστατικά που πρέπει να αναφέρονται είναι τα περιστατικά κατά τα οποία
τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια της λειτουργίας ή που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε επισφαλείς συνθήκες. Εάν, κατά την άποψη του αναφέροντος, το
περιστατικό δεν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας, η επανάληψή
του όµως υπό τυχόν διαφορετικές συνθήκες ενδέχεται να δηµιουργήσει
κινδύνους, τότε πρέπει να υποβάλλεται αναφορά. Αν ορισµένα πράγµατα κρίνεται
ότι πρέπει να αναφέρονται για κάποιες κατηγορίες προϊόντων, δοµικών στοιχείων
ή εξαρτηµάτων, δεν συµβαίνει αναγκαστικά το ίδιο για άλλες, η δε απουσία ή
παρουσία ενός και µόνου παράγοντα, είτε τεχνικού είτε ανθρωπογενούς, µπορεί
να µετατρέψει ένα περιστατικό σε ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν.
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Σηµείωση 5 : Ορισµένες επιχειρησιακές εγκρίσεις, π.χ. RVSM, ETOPS, RNAV, ή
προγράµµατα σχεδιασµού ή συντήρησης πιθανόν να περιέχουν συγκεκριµένες
απαιτήσεις αναφοράς ελαττωµάτων ή δυσλειτουργιών σχετιζόµενες µε τη
συγκεκριµένη έγκριση ή πρόγραµµα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α : ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Γ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

∆ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Α. ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

i) Λειτουργία του αεροσκάφους

(α) Ελιγµοί αποφυγής

- Κίνδυνος σύγκρουσης µε αεροσκάφος, µε το έδαφος ή µε άλλο αντικείµενο,

ή επισφαλής κατάσταση στην οποία ενδείκνυνται ελιγµοί αποφυγής.

- Ελιγµός που απαιτήθηκε για την αποφυγή σύγκρουσης µε άλλο

αεροσκάφος, µε το έδαφος ή µε άλλο αντικείµενο.

- Eλιγµός αποφυγής για την αποφυγή άλλων επισφαλών καταστάσεων.
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(β) Συµβάντα απογείωσης ή προσγείωσης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι

προληπτικές ή αναγκαστικές προσγειώσεις. Συµβάντα όπως η προσγείωση πριν

από το διάδροµο, µετά το διάδροµο ή παραπλεύρως του διαδρόµου. Απογειώσεις,

απογειώσεις που µαταιώθηκαν, προσγειώσεις ή απόπειρες προσγείωσης σε

κλειστό, κατειληµµένο ή λανθασµένο διάδροµο. Παρεισφρήσεις σε διάδροµο.

(γ) Αδυναµία επίτευξης των προβλεπόµενων επιδόσεων κατά την απογείωση ή την

αρχική άνοδο.

(δ) Επικίνδυνα χαµηλή ποσότητα καυσίµων ή ανικανότητα µεταφοράς καυσίµων ή

χρήσης όλης της ποσότητας χρησιµοποιήσιµων καυσίµων.

(ε) Απώλεια ελέγχου (έστω και µερική ή προσωρινή) για οιαδήποτε αιτία.

(στ) Περιστατικά µε ταχύτητα που προσέγγιζε ή υπερέβαινε την V1, τα οποία

προκλήθηκαν από επικίνδυνη ή δυνητικώς επικίνδυνη κατάσταση ή

δηµιούργησαν τέτοια κατάσταση (π.χ. µαταιωθείσα απογείωση, κτύπηµα του

ουραίου, απώλεια ισχύος του κινητήρα κ.τ.λ.)

(ζ) Επανακύκλωση που δηµιούργησε επικίνδυνη ή ενδεχοµένως επικίνδυνη

κατάσταση.

(η) Σηµαντική αθέλητη απόκλιση από την ταχύτητα αέρος, το σκοπούµενο ίχνος ή

απόλυτο ύψος (άνω των 300 ποδών) για οιαδήποτε αιτία.

(θ) Κάθοδος κάτω του αποφασισµένου ύψους/απόλυτου ύψους ή του ελάχιστου

ύψους/απόλυτου ύψους καθόδου χωρίς την απαιτούµενη οπτική αναφορά.
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(ι) Απώλεια της επίγνωσης του τρέχοντος στίγµατος ή της παρουσίας άλλων

αεροσκαφών.

(ια) Αδυναµία επικοινωνίας µεταξύ του ιπταµένου πληρώµατος (CRM) ή µεταξύ του

ιπταµένου πληρώµατος και άλλων µερών (πλήρωµα φροντιστών, έλεγχος

εναέριας κυκλοφορίας, τεχνικό τµήµα).

(ιβ) ∆υσχερής προσγείωση-προσγείωση που απαιτεί «heavy landing check».

(ιγ) Υπέρβαση των ορίων του ισοζυγίου καυσίµων.

(ιδ) Εσφαλµένη ρύθµιση κωδικού SSR ή εσφαλµένη ρύθµιση επιµέρους κλίµακας του

υψοµέτρου.

(ιε) Εσφαλµένος προγραµµατισµός του εξοπλισµού υπολογισµού πλοήγησης ή

επιδόσεων, ή λανθασµένες καταχωρήσεις σε αυτόν, ή χρήση λανθασµένων

δεδοµένων.

(ιστ) Εσφαλµένη παραλαβή ή ερµηνεία ραδιοτηλεφωνικών µηνυµάτων.

(ιζ) ∆υσλειτουργίες ή ελαττώµατα του συστήµατος καυσίµων µε αντίκτυπο στην

παροχή ή/και τη διανοµή καυσίµων.

(ιη) Ακούσια έξοδος αεροσκάφους από οδοστρωµένη επιφάνεια.

(ιθ) Σύγκρουση αεροσκάφους µε άλλο αεροσκάφος, όχηµα ή άλλο επίγειο

αντικείµενο.

(κ) Αθέλητη και/ή εσφαλµένη λειτουργία οιωνδήποτε χειριστηρίων.
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(κα) Aνικανότητα να επιτευχθεί η προβλεπόµενη διάταξη του αεροσκάφους για

οιαδήποτε φάση της πτήσης (π.χ. σύστηµα προσγείωσης και έξοδοι, πτερύγια

καµπυλότητας, σταθερωτήρες, πτερύγια υποβάσταξης κ.α.)

(κβ) Κίνδυνος ή πιθανός κίνδυνος προερχόµενος από οιαδήποτε ηθεληµένη
προσοµοίωση συνθηκών αστοχίας για σκοπούς εξάσκησης, για τον έλεγχο των
συστηµάτων ή για εκπαιδευτικούς λόγους.

(κγ) Ασυνήθεις κραδασµοί.

(κδ) Ενεργοποίηση οιουδήποτε πρωταρχικού συστήµατος ειδοποίησης συνδεόµενου

µε το χειρισµό του αεροσκάφους π.χ. ειδοποίηση διάταξης του αεροσκάφους,

ειδοποίηση απώλειας στήριξης (δόνηση χειριστηρίου), ειδοποίηση υπερβολικής

ταχύτητας κ.λπ. εκτός εάν :

1) το πλήρωµα διαπίστωσε θετικά ότι η ένδειξη ήταν εσφαλµένη, και αυτό µε
την προϋπόθεση ότι η εσφαλµένη ειδοποίηση δεν είχε ως αποτέλεσµα να
δηµιουργηθούν δυσχέρειες ή κίνδυνος εξαιτίας της αντίδρασης που είχε το
πλήρωµα στην ειδοποίηση, ή

2) τέθηκε σε λειτουργία για εκπαιδευτικούς ή δοκιµαστικούς σκοπούς.

(κε) Ειδοποίηση GPWS/ΤΑWS, εφόσον :

1) το αεροσκάφος προσέγγισε το έδαφος περισσότερο από ό,τι είχε
προγραµµατισθεί ή προβλεφθεί, ή

2) η ειδοποίηση προέκυψε υπό µετεωρολογικές συνθήκες πτήσης µε όργανα ή
τη νύχτα και αποδείχθηκε ότι προκλήθηκε από µεγάλη ταχύτητα καθόδου
(τρόπος 1), ή
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3) η ειδοποίηση προέκυψε από αστοχία στην επιλογή του µηχανισµού προσγείωσης

ή του πτερυγίου καµπυλότητας προσγείωσης από το κατάλληλο σηµείο κατά την

προσέγγιση (τρόπος 4), ή

4) οιαδήποτε δυσχέρεια ή κίνδυνος προέκυψε ή µπορούσε να προκύψει από την

αντίδραση του πληρώµατος στην «ειδοποίηση» π.χ. πιθανή µειωµένη απόσταση

από άλλο αεροσκάφος. Εν προκειµένω, περιλαµβάνεται ειδοποίηση οιουδήποτε

τρόπου ή τύπου π.χ. αυθεντική, όχληση ή εσφαλµένη.

(κστ) «Συναγερµός» GPWS/ΤΑWS, εφόσον προκύψει ή ενδέχεται να προκύψει οιαδήποτε

δυσχέρεια ή κίνδυνος συνεπεία της αντίδρασης του πληρώµατος στο συναγερµό.

(κζ) ACAS RΑs.

(κη) Συµβάντα ταχυρεύµατος ή ελικορεύµατος που είχαν ως αποτέλεσµα σηµαντική ζηµία ή

σοβαρούς τραυµατισµούς.

(ii) Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

(α) Πυρκαϊά, έκρηξη, καπνός ή τοξικά ή επιβλαβή αέρια, ακόµη και µετά την κατάσβεση

της φωτιάς.

(β) Χρήση ασυνήθους διαδικασίας που αποφασίστηκε από το πλήρωµα πτήσης ή θαλάµου

για την αντιµετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όταν :

1) Η διαδικασία υπάρχει αλλά δεν χρησιµοποιείται

2) ∆εν υπάρχει διαδικασία
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3) Η διαδικασία υπάρχει αλλά είναι ατελής ή ακατάλληλη

4) Η διαδικασία είναι εσφαλµένη

5) Χρησιµοποιείται λάθος διαδικασία.

(γ) Αστοχία οιασδήποτε διαδικασίας που χρησιµοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

ακόµη και όταν πρόκειται για περίπτωση συντήρησης, εκπαίδευσης ή δοκιµών.

(δ) Συµβάν που οδηγεί σε εκκένωση έκτακτης ανάγκης.

(ε) Aπότοµη πτώση της πίεσης.

(στ) Χρήση οιουδήποτε εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης ή προδιαγεγραµµένων διαδικασιών

έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση της κατάστασης.

(ζ) Συµβάν που οδηγεί σε δήλωση έκτακτης ανάγκης - («Mayday» ή «Pan»).

(η) Αστοχία οιουδήποτε εξοπλισµού ή εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης,

συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων και του φωτισµού, να λειτουργήσει

ικανοποιητικά, ακόµη και αν χρησιµοποιούνταν για συντήρηση, εκπαίδευση ή δοκιµή.

(θ) Συµβάντα που απαίτησαν τυχόν χρήση οξυγόνου ανάγκης από οποιοδήποτε µέλος του

πληρώµατος.
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iii) Ανικανότητα πληρώµατος

(α) Ανικανότητα οιουδήποτε µέλους του πληρώµατος πτήσης, ακόµη και πριν από την

αναχώρηση εφόσον κρίθηκε ότι θα µπορούσε να συνεπάγεται ανικανότητα µετά την

απογείωση.

(β) Ανικανότητα οιουδήποτε µέλους του πληρώµατος θαλάµου, η οποία δεν του επιτρέπει

να φέρει σε πέρας τα βασικά καθήκοντά του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

iv) Τραυµατισµοί

Περιστατικά τα οποία οδήγησαν ή θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυµατισµό

επιβατών ή µελών του πληρώµατος αλλά δεν κρίθηκαν ανακοινωτέα ως δυστύχηµα.

v) Mετεωρολογικά φαινόµενα

(α) Κεραυνοπληξία η οποία είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί βλάβη στο αεροσκάφος ή

απώλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε βασικής λειτουργίας του.

(β) Χαλαζοθύελλα η οποία είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί βλάβη στο αεροσκάφος ή

απώλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε βασικής λειτουργίας του.

(γ) Αντιµετώπιση σοβαρής τύρβωσης η οποία είχε ως αποτέλεσµα να τραυµατισθούν

επιβαίνοντες ή η οποία κρίθηκε ότι απαιτεί «έλεγχο τύρβωσης» του αεροσκάφους.

(δ) Αντιµετώπιση απότοµων εναλλαγών ανέµου (windshear).
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(ε) Αντιµετώπιση παγετού µε αποτέλεσµα δυσχέρειες χειρισµού, βλάβη του αεροσκάφους

ή απώλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε ζωτικής λειτουργίας.

vi) Ασφάλεια

(α) Παράνοµη παρέµβαση στο αεροσκάφος, συµπεριλαµβανοµένης της απειλής

βοµβιστικής ενέργειας ή της αεροπειρατείας.

(β) ∆υσχερής τιθάσευση µεθυσµένων, βίαιων ή απείθαρχων επιβατών.

(γ) Ανακάλυψη λαθρεπιβάτη.

vii) Λοιπά περιστατικά

(α) Επαναλαµβανόµενα συµβάντα συγκεκριµένου τύπου, τα οποία µεµονωµένα θα

µπορούσαν να θεωρηθούν ως µη «ανακοινωτέα», λόγω όµως της συχνότητάς τους

δηµιουργούν ενδεχόµενο κίνδυνο.

(β) Σύγκρουση µε πτηνά που είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί βλάβη στο αεροσκάφος

ή απώλεια ή δυσλειτουργία οιασδήποτε βασικής λειτουργίας του.

(γ) Αντιµετώπιση στροβίλων απορρεύµατος.

(δ) Οιοδήποτε άλλο περιστατικό κάθε τύπου που κρίθηκε ότι έθεσε σε κίνδυνο ή µπορούσε

να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή τα επ� αυτού ή επί του εδάφους άτοµα.
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Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

(i) ∆οµικά

∆εν χρειάζονται να αναφέρονται όλες οι δοµικές αστοχίες. Απαιτείται η κρίση των

µηχανικών για να αποφασίζεται κατά πόσον η αστοχία είναι αρκετά σοβαρή ώστε να

αναφερθεί. Λαµβάνονται υπόψη τα εξής παραδείγµατα :

(α) Βλάβη σε οιοδήποτε Κύριο ∆οµικό Στοιχείο (Κ∆Σ), το οποίο δεν

χαρακτηρίσθηκε ανεκτικό στη βλάβη (στοιχείο περιορισµένης διάρκειας ζωής).

Τα Κ∆Σ είναι εκείνα που συντελούν σηµαντικά στη µεταφορά των φορτίων

πτήσης, εδάφους και πίεσης, και των οποίων η αστοχία µπορεί να οδηγήσει σε

καταστροφική αστοχία του αεροσκάφους.

(β) Ελάττωµα ή βλάβη που υπερέβη τα αποδεκτά όρια σε Κ∆Σ, το οποίο είχε

χαρακτηρισθεί ως ανεκτικό στη βλάβη.

(γ) Ελάττωµα ή βλάβη που υπερέβη τις επιτρεπόµενες ανοχές ενός δοµικού

στοιχείου, η οποία θα µπορούσε να µειώσει τη δοµική ακαµψία τόσο ώστε να µην

επιτυγχάνονται πλέον τα απαιτούµενα περιθώρια πτερυγισµού, απόκλισης ή

αναστροφής των πηδαλίων.

(δ) Βλάβη ή ελάττωµα δοµικού στοιχείου που θα µπορούσε να οδηγήσει στην

ελευθέρωση βαριών αντικειµένων και σε συνακόλουθο τραυµατισµό

επιβαινόντων.

(ε) Βλάβη ή ελάττωµα δοµικού στοιχείου που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την

ορθή λειτουργία των συστηµάτων (Βλέπε κατωτέρω στοιχείο ii)).

(στ) Απώλεια οιουδήποτε τµήµατος του αεροσκάφους κατά την πτήση.
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(ii) Συστήµατα

Προτείνονται τα εξής γενικά κριτήρια για όλα τα συστήµατα :

(α) Απώλεια, σηµαντική δυσλειτουργία ή ελάττωµα οιουδήποτε συστήµατος,

υποσυστήµατος ή συνόλου ενός εξοπλισµού όταν δεν είναι δυνατόν να αχθούν

ικανοποιητικά σε πέρας συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας, ασκήσεις κ.λπ..

(β) Ανικανότητα του πληρώµατος να ελέγξει το σύστηµα : π.χ.

- ενέργειες χωρίς εντολή,

- εσφαλµένη ή ατελής αντίδραση, συµπεριλαµβανοµένου του περιορισµού κίνησης

ή ακαµψίας,

- ανεξέλεγκτη λειτουργία,

- µηχανική αποσύνδεση ή αστοχία.

(γ) Αστοχία ή δυσλειτουργία της(των) αποκλειστικής(ών) λειτουργίας(ών) του συστήµατος

(το οποίο µπορεί να έχει ενσωµατωµένες πολλές λειτουργίες).

(δ) Παρεµβολή µε άλλα συστήµατα ή στοιχεία του ίδιου συστήµατος.

(ε) Αστοχία ή δυσλειτουργία της προστατευτικής διάταξης ή του συστήµατος έκτακτης

ανάγκης που συνδέεται µε το σύστηµα.
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(στ) Απώλεια πλεονασµατικότητας του συστήµατος πέραν των ορίων.

(ζ) Οιοδήποτε περιστατικό που απορρέει από απρόβλεπτη συµπεριφορά συστήµατος.

(η) Για τύπους αεροσκαφών µε ένα και µόνο κύριο σύστηµα, υποσύστηµα ή σύνολο

εξοπλισµού :

Απώλεια, σηµαντική δυσλειτουργία ή ελάττωµα σε οιοδήποτε κύριο σύστηµα,

υποσύστηµα ή σύνολο εξοπλισµού.

(θ) Για τύπους αεροσκαφών µε πολλαπλά ανεξάρτητα κύρια συστήµατα, υποσυστήµατα ή

σύνολα εξοπλισµού :

Απώλεια, σηµαντική δυσλειτουργία ή ελάττωµα σε περισσότερα του ενός κύρια

συστήµατα, υποσυστήµατα ή σύνολα εξοπλισµού.

(ι) Λειτουργία οιουδήποτε πρωτεύοντος συστήµατος προειδοποίησης συνδεόµενου µε

συστήµατα ή εξοπλισµούς του αεροσκάφους, εκτός εάν το πλήρωµα διαπίστωσε θετικά

ότι επρόκειτο για εσφαλµένη προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η εσφαλµένη

προειδοποίηση δεν δηµιούργησε δυσχέρειες ή κίνδυνο λόγω της αντίδρασης του

πληρώµατος στην προειδοποίηση.

(ια) ∆ιαρροή υδραυλικών υγρών, καυσίµων, λαδιών ή άλλων υγρών µε αποτέλεσµα να

δηµιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή πιθανή µόλυνση της δοµής του αεροσκάφους, των

συστηµάτων ή του εξοπλισµού του, ή κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.

(ιβ) ∆υσλειτουργία ή ελάττωµα οιουδήποτε συστήµατος ένδειξης εφόσον θα µπορούσε να

οδηγήσει σε παραπλάνηση του πληρώµατος.
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(ιγ) Οιαδήποτε αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωµα εφόσον ανέκυψε σε κρίσιµο στάδιο της

πτήσης και σχετίζεται µε τη λειτουργία συγκεκριµένου συστήµατος.

(ιδ) Σηµαντικό έλλειµµα των πραγµατικών επιδόσεων σε σύγκριση µε τις εγκεκριµένες

επιδόσεις, τα οποία οδήγησαν σε επικίνδυνη κατάσταση (λαµβανοµένης υπόψη της

ακρίβειας της µεθόδου υπολογισµού των επιδόσεων)· συµπεριλαµβάνονται η πέδηση, η

κατανάλωση καυσίµων, κ.λ.π..

(ιε) Aσυµµετρία των χειριστηρίων πτήσης· π.χ. υπεραντωτικά πτερύγια, πτερύγια

υποβάσταξης, φθορείς άντωσης, κ.λ.π.

Το Προσάρτηµα του παρόντος Παραρτήµατος περιέχει κατάλογο παραδειγµάτων

ανακοινώσιµων περιστατικών που απορρέει από την εφαρµογή αυτών των γενικών κριτηρίων

για τα ειδικά συστήµατα.

iii) Πρόωση (συµπεριλαµβανοµένων των κινητήρων, των ελίκων και των στροφείων) και ΑΡU

Εφεδρικές Μονάδες Παραγωγής Ισχύος (APU)

(α) Σβέση, κράτηση ή σηµαντική δυσλειτουργία οποιουδήποτε κινητήρα

(β) Υπερτάχυνση του κινητήρα ή ανικανότητα ελέγχου της ταχύτητας οιουδήποτε δοµικού

µέρους στρεφόµενου µε υψηλή ταχύτητα (π.χ. : APU, αεροεκκινητήρας, συγκρότηµα

ψύξης του κύκλου αέρα µε στρόβιλο, αεροστροβιλοκινητήρας, έλικας ή στροφείο)

(γ) Αστοχία ή δυσλειτουργία οιουδήποτε τµήµατος του κινητήρα ή της µονάδας

παραγωγής ισχύος που έχει ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα εξής :

1) µη συγκράτηση συστατικών/υπολειµµάτων,

2) ανεξέλεγκτη εσωτερική ή εξωτερική φωτιά, ή έκλυση θερµών αερίων,
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3) ώση προς διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που επιδιώκει ο κυβερνήτης,

4) αστοχία ή ακούσια λειτουργία του συστήµατος αναστροφής της ώσης,

5) ανικανότητα ελέγχου της ισχύος, της ώσης ή των στροφών ανά λεπτό,

6) αστοχία της δοµής στερέωσης του κινητήρα,

7) µερική ή ολική απώλεια σηµαντικού τµήµατος της µονάδας παραγωγής ισχύος,

8) πυκνοί ορατοί καπνοί ή συγκεντρώσεις τοξικών προϊόντων επαρκών για να

θέσουν σε ανικανότητα το πλήρωµα ή τους επιβάτες,

9) ανικανότητα θέσης του κινητήρα εκτός λειτουργίας µε τις φυσιολογικές

διαδικασίες,

10) ανικανότητα επαναλειτουργίας κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας.

(δ) Ανεξέλεγκτη ώση/απώλεια ισχύος, µεταβολή ή ταλάντωση η οποία χαρακτηρίζεται ως

απώλεια ελέγχου ώσης ή ισχύος (LOTC) :

1) σε µονοκινητήριο αεροσκάφος, ή

(2) σε περίπτωση που κρίθηκε υπερβολική για την περίσταση, ή
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3) σε περίπτωση που θα µπορούσε να επηρεάσει περισσότερους από έναν κινητήρες

σε πολυκινητήριο αεροσκάφος, ιδίως στην περίπτωση δικινητήριου, ή

4) σε πολυκινητήριο αεροσκάφος εφόσον ο ίδιος ή παρεµφερής τύπος κινητήρα

χρησιµοποιείται σε εφαρµογή όπου το συµβάν θα µπορούσε να θεωρηθεί

επισφαλές ή επικίνδυνο.

(ε) Οιοδήποτε ελάττωµα σε µέρος µε ελεγµένη διάρκεια ζωής που οδήγησε σε απόσυρση
πριν από την ολοκλήρωση της διάρκειας ζωής του.

(στ) Ελαττώµατα κοινής προέλευσης τα οποία θα µπορούσαν να προκαλέσουν σε µια πτήση

τόσο υψηλή κράτηση κινητήρα ώστε να δηµιουργηθεί το ενδεχόµενο να παύσουν να

λειτουργούν περισσότεροι του ενός κινητήρες κατά την ίδια πτήση.

(ζ) Αστοχία αναγκαίας λειτουργίας ή ακούσια ενεργοποίηση περιοριστή κινητήρα ή

διάταξης ελέγχου.

(η) Υπέρβαση των παραµέτρων του έλικα.

(θ) Ζηµιά από εξωτερικό αντικείµενο (FOD).

Έλικες και συστήµατα µετάδοσης της κίνησης

ι) Ελάττωµα ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε µέρους έλικα, ή συστήµατος ισχύος, που

οδηγεί σε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω :

1) Υπερτάχυνση του έλικα,
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2) Ανάπτυξη υπερβολικής αντίστασης,

3) Ώση προς την αντίθετη κατεύθυνση από την εντολή του κυβερνήτη,

4) Άφεση του έλικα ή οποιουδήποτε σηµαντικού µέρους του έλικα,

5) Αστοχία που προκαλεί υπερβολική ανισορροπία,

6) Ακούσια κίνηση των πτερυγίων του έλικα κάτω από την καθορισµένη ελάχιστη θέση

χαµηλού βήµατος εν πτήσει,

7) Ανικανότητα πτέρωσης του έλικα,

8) Ανικανότητα για µεταβολή βήµατος του έλικα,

9) Ανεξέλεγκτη µεταβολή βήµατος,

10) Ανεξέλεγκτη διακύµανση της ταχύτητας ή της ροπής,

11) Άφεση µερών χαµηλής ενεργειακής ισχύος.

Στροφεία και συστήµατα µετάδοσης της κίνησης

(ια) Βλάβη ή ελάττωµα του κιβωτίου ταχυτήτων/σύνδεσης του κυρίου στροφείου που θα

µπορούσε να οδηγήσει εν πτήσει σε αποσυναρµολόγηση του στροφείου, και/ή

δυσλειτουργίες στο χειρισµό του στροφείου.
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(ιβ) Βλάβη στο ουραίο στροφείο, στο σύστηµα µετάδοσης και στα ισοδύναµα συστήµατα

APU

(ιγ) Παύση ή αστοχία όταν οι λειτουργικές προδιαγραφές απαιτούν να υπάρχει APU, π.χ.

ΕΤΟΡS, MEL

(ιδ) ανικανότητα παύσης λειτουργίας της APU

ιε) υπερτάχυνση

ιστ) ανικανότητα ενεργοποίησης της APU όταν χρειάζεται για λειτουργικούς σκοπούς

iv) Aνθρωπογενείς παράγοντες

Οποιοδήποτε συµβάν στο οποίο κάποιο χαρακτηριστικό ή ανεπάρκεια στο σχεδιασµό του

αεροσκάφους θα µπορούσε να οδηγήσει σε σφάλµα χρήσης που πιθανόν να συνέβαλλε σε

επικίνδυνο ή καταστροφικό αποτέλεσµα

v) Λοιπά περιστατικά

(α) Οποιοδήποτε συµβάν στο οποίο κάποιο χαρακτηριστικό ή ανεπάρκεια στο σχεδιασµό

του αεροσκάφους θα µπορούσε να οδηγήσει σε σφάλµα χρήσης που πιθανόν να

συνέβαλλε σε επικίνδυνο ή καταστροφικό αποτέλεσµα.»

(β) Περιστατικό που κανονικά δεν κρίνεται ανακοινωτέο (π.χ. επίπλωση και εξοπλισµός

θαλάµου, συστήµατα ύδατος), όταν οι περιστάσεις οδήγησαν σε κίνδυνο για το

αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες.
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(γ) Πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός ή τοξικά ή επιβλαβή αέρια.

(δ) Οιοδήποτε άλλο συµβάν που µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, ή να

επηρεάσει την ασφάλεια των επιβατών του αεροσκάφους, ή πρόσωπα ή πράγµατα

κοντά στο αεροσκάφος ή στο έδαφος.

(ε) Αστοχία ή ελάττωµα του συστήµατος ανακοινώσεων στους επιβάτες µε αποτέλεσµα να

µη λειτουργεί ή να µην ακούγεται το σύστηµα..

στ) Απώλεια χειρισµού του καθίσµατος του κυβερνήτη εν πτήσει.

Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

(i) Εσφαλµένη συναρµολόγηση µερών ή δοµικών στοιχείων του αεροσκάφους που

διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή διαδικασίας δοκιµής, η οποία δεν

πραγµατοποιήθηκε γι� αυτόν το συγκεκριµένο λόγο.

(ii) ∆ιαρροή θερµού αέρα απαγωγής που δηµιουργεί ζηµία στη δοµή.

(iii) Οιοδήποτε ελάττωµα σε µέρος µε ελεγµένη διάρκεια ζωής που οδήγησε σε απόσυρση

πριν ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής του.

(iv) Οιαδήποτε ζηµία ή φθορά (δηλ. θραύσεις, ρωγµές, διάβρωση, αποκόλληση µετάλλων,

αποκόλληση µόνωσης κλπ.) από οιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω πτερυγισµού, απώλειας

ακαµψίας ή αστοχίας της δοµής) :

(α) στην πρωτεύουσα δοµή ή σε Κ∆Σ (όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο επισκευών του

κατασκευαστή) όταν η εν λόγω ζηµία ή φθορά υπερέβη τα επιτρεπτά όρια που

προδιαγράφονται στο εγχειρίδιο επισκευών του κατασκευαστή και απαίτησε

επισκευή ή πλήρη ή µερική αντικατάσταση,
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(β) στη δευτερεύουσα δοµή, η οποία ως εκ τούτου έθεσε ή µπορεί να έχει θέσει σε

κίνδυνο το αεροσκάφος,

(γ) στον κινητήρα, τον έλικα ή το σύστηµα στροφείων του ελικοπτέρου.

(v) Οιαδήποτε αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωµα οποιουδήποτε συστήµατος ή

εξοπλισµού, ή βλάβη ή φθορά που διαπιστώθηκε κατά την εξασφάλιση της

συµµόρφωσης µε οδηγία για την αξιοπλοΐα των αεροσκαφών ή µε οιαδήποτε άλλη

υποχρεωτική εντολή ρυθµιστικής αρχής, όταν

(α) ανιχνεύεται για πρώτη φορά από τον αναφέροντα οργανισµό που µεριµνά για τη

συµµόρφωση,

(β) σε τυχόν µετέπειτα εξασφάλιση της συµµόρφωσης διαπιστώνεται υπέρβαση των

επιτρεπτών ορίων της εντολής και/ή δεν διατίθενται δηµοσιευµένες διαδικασίες

επισκευής/επανόρθωσης.

(vi) Μη ικανοποιητική λειτουργία οιουδήποτε συστήµατος ή εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης,

συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων και του φωτισµού, έστω και αν πρόκειται για

συντήρηση ή για δοκιµές.

(vii) Μη συµµόρφωση ή σοβαρά σφάλµατα συµµόρφωσης προς τις απαιτούµενες

διαδικασίες συντήρησης.

(viii) Προϊόντα, µέρη, εξαρτήµατα και υλικά άγνωστης ή ύποπτης προέλευσης

(ix) Παραπλανητικά, λανθασµένα ή ανεπαρκή δεδοµένα συντήρησης ή διαδικασίες που θα

µπορούσαν να οδηγήσουν σε πληµµελή συντήρηση.
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(x) Αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωµα του εξοπλισµού εδάφους ο οποίος χρησιµοποιείται

για δοκιµές ή ελέγχους των συστηµάτων και του εξοπλισµού του αεροσκάφους, όταν η

απαιτούµενη συνήθης επιθεώρηση και οι διαδικασίες δοκιµής δεν εντοπίζουν σαφώς το

πρόβληµα, όταν αυτό οδηγεί σε επικίνδυνη κατάσταση.

∆) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ

(i) Υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS)

Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ, Κατάλογος ανακοινώσιµων περιστατικών σχετικών µε τις ANS

(ii) Aεροδρόµιο και εγκαταστάσεις αεροδροµίου

(α) Σοβαρή διαρροή κατά την τροφοδοσία καυσίµου.

(β) Τροφοδότηση µε εσφαλµένες ποσότητες καυσίµου που θα µπορούσε να
επηρεάσει δυσµενώς την αυτονοµία, τις επιδόσεις, την ισορροπία ή τη δοµική
αντοχή του αεροσκάφους.

iii) ∆ιακίνηση επιβατών, αποσκευών και φορτίου

(α) Σηµαντική µόλυνση της δοµής του αεροσκάφους, των συστηµάτων και του
εξοπλισµού του, από τη µεταφορά αποσκευών ή φορτίου.

(β) Λανθασµένη φόρτωση επιβατών, αποσκευών ή φορτίου, η οποία µπορούσε να
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο βάρος ή/και την ισορροπία του αεροσκάφους.
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(γ) Λανθασµένη στοιβασία των αποσκευών (και των χειραποσκευών) ή του φορτίου
που θα µπορούσε κατά οιοδήποτε τρόπο να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τον
εξοπλισµό του ή τους επιβαίνοντες ή να εµποδίσει την εκκένωση εκτάκτου
ανάγκης του αεροσκάφους.

(δ) Ακατάλληλη στοιβασία εµπορευµατοκιβωτίων ή άλλων ογκωδών φορτίων.

(ε) Μεταφορά ή προτεινόµενη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων κατά παράβαση
των ισχυόντων κανονισµών, καθώς και εσφαλµένη επισήµανση και συσκευασία
των επικίνδυνων εµπορευµάτων.

iv) Χειρισµοί εδάφους και συντήρηση αεροσκάφους

(α) Αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωµα εξοπλισµού εδάφους που χρησιµοποιείται
για τη δοκιµή ή τον έλεγχο των συστηµάτων και του εξοπλισµού του
αεροσκάφους, εφόσον κατά τη συνήθη απαιτούµενη επιθεώρηση και δοκιµή δεν
εντοπίσθηκε µε σαφήνεια το πρόβληµα, το οποίο θα µπορούσε να δηµιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.

(β) Μη συµµόρφωση ή σηµαντικά σφάλµατα συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες
διαδικασίες συντήρησης.

(γ) Φόρτωση µολυσµένων ή εσφαλµένων καυσίµων ή άλλων υγρών ουσιαστικής
σηµασίας (καθώς και οξυγόνου και πόσιµου ύδατος).

________________________
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Προσάρτηµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιέχουν παραδείγµατα ανακοινωτέων περιστατικών που
απορρέουν από την εφαρµογή των γενικών κριτηρίων σε συγκεκριµένα συστήµατα που
απαριθµούνται στο στοιχείο Β, σηµείο (ii) του Παραρτήµατος Ι.

1. Κλιµατισµός/αερισµός

(α) πλήρης απώλεια της αεροηλεκτρονικής ψύξης

(β) απώλεια πίεσης

2. Αυτόµατο σύστηµα πλοήγησης

(α) αστοχία του αυτόµατου συστήµατος πλοήγησης να επιτύχει την προβλεπόµενη
λειτουργία όταν έχει ενεργοποιηθεί

(β) αναφερθείσα σοβαρή δυσχέρεια του πληρώµατος να ελέγξει το αεροσκάφος
σχετιζόµενη µε τη λειτουργία του αυτόµατου συστήµατος πλοήγησης

(γ) αστοχία οιασδήποτε διάταξης αποσύνδεσης του συστήµατος αυτόµατης πλοήγησης

(δ) µη ηθεληµένη αλλαγή του τρόπου αυτόµατης πλοήγησης

3. Επικοινωνίες

(α) αστοχία ή ελάττωµα του συστήµατος ανακοινώσεων στους επιβάτες µε αποτέλεσµα να
µη λειτουργήσει ή να µην ακούγεται το σύστηµα

(β) πλήρης απώλεια επικοινωνίας εν πτήσει
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4. Ηλεκτρικό σύστηµα

(α) αστοχία ενός ηλεκτρικού συστήµατος διανοµής (AC/DC),

(β) πλήρης απώλεια ή απώλεια περισσότερων του ενός ηλεκτροπαραγωγικών συστηµάτων,

(γ) αστοχία του εφεδρικού (έκτακτης ανάγκης) ηλεκτροπαραγωγικού συστήµατος.

5. Θάλαµος διακυβέρνησης/Θάλαµος επιβατών/Θάλαµος φορτίου

(α) απώλεια ελέγχου του καθίσµατος του κυβερνήτη εν πτήσει,

(β) αστοχία οιουδήποτε συστήµατος ή εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης, καθώς και του
συστήµατος σηµατοδότησης εκκένωσης έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους, όλων των
εξόδων, του φωτισµού έκτακτης ανάγκης, κ.α.,

(γ) απώλεια της ικανότητας συγκράτησης του συστήµατος φόρτωσης φορτίου.

6. Σύστηµα πυροπροστασίας

(α) συναγερµοί πυρκαϊάς, εξαιρουµένων εκείνων που αµέσως επιβεβαιώθηκαν ως άκυροι,

(β) αστοχία ή ελάττωµα του συστήµατος ανίχνευσης φωτιάς/καπνού ή του συστήµατος
πυροπροστασίας που δεν ανιχνεύθηκε και που θα µπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ή
µειωµένη ανίχνευση της φωτιάς/πυροπροστασία,

(γ) έλλειψη ειδοποίησης σε περίπτωση πραγµατικής πυρκαϊάς ή καπνού.
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7. Χειριστήρια πτήσης

(α) ασυµµετρία υπεραντωτικών πτερυγίων, πτερυγίων υποβάσταξης, φθορέων άνωσης, 
κ.α.,

(β) περιορισµός της κίνησης, ακαµψία ή µικρή ή καθυστερηµένη ανταπόκριση στις
λειτουργίες των πρωτευόντων συστηµάτων ελέγχου της πτήσης ή των συνδεδεµένων µε
αυτά συστηµάτων αντιστάθµισης ή ασφάλισης,

(γ) ανεξέλεγκτο πηδάλιο πτήσης,

(δ) δόνηση του πηδαλίου πτήσης αντιληπτή από το πλήρωµα,

(ε) µηχανική αποσύνδεση ή αστοχία του πηδαλίου πτήσης,

(στ) σοβαρή παρεµβολή στον κανονικό έλεγχο του αεροσκάφους ή υποβάθµιση των
χαρακτηριστικών της πτήσης.

8. Σύστηµα καυσίµων

(α) δυσλειτουργία του συστήµατος ένδειξης της ποσότητας καυσίµων µε αποτέλεσµα την
πλήρη απώλεια της ποσότητας καυσίµων ή την εσφαλµένη ένδειξη της ποσότητας
καυσίµων του αεροσκάφους,

(β) διαρροή καυσίµου µε αποτέλεσµα µεγάλη απώλεια καυσίµου, κίνδυνο πυρκαϊάς,
σοβαρή µόλυνση,

(γ) δυσλειτουργία ή ελαττώµατα του συστήµατος απόρριψης καυσίµων µε αποτέλεσµα
αθέλητη απώλεια µεγάλης ποσότητας καυσίµων, κίνδυνο πυρκαϊάς, επικίνδυνη
µόλυνση του εξοπλισµού του αεροσκάφους ή ανικανότητα απόρριψης καυσίµων,
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(δ) δυσλειτουργίες ή ελαττώµατα του συστήµατος καυσίµων µε σηµαντικές επιπτώσεις
στην τροφοδοσία ή/και διανοµή καυσίµου,

(ε) ανικανότητα µεταφοράς ή χρήσης όλης της ποσότητας χρησιµοποιητέων καυσίµων.

9. Υδραυλικά συστήµατα

(α) απώλεια ενός υδραυλικού συστήµατος ( ETOPS µόνον),

(β) αστοχία λειτουργίας του µονωτικού συστήµατος,

(γ) απώλεια περισσότερων του ενός υδραυλικών κυκλωµάτων,

(δ) αστοχία του εφεδρικού υδραυλικού συστήµατος,

(ε) αθέλητη προέκταση δυναµικού αεροστροβίλου.

10. Σύστηµα ανίχνευσης πάγου/αποπάγωσης

(α) µη ανιχνευθείσα απώλεια ή µειωµένη απόδοση του συστήµατος αποπάγωσης,

(β) απώλεια περισσότερων του ενός συστηµάτων θέρµανσης αεροστοµίων,

(γ) ανικανότητα επίτευξης συµµετρικής αποπάγωσης των πτερύγων,
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(δ) αφύσικη συσσώρευση πάγου µε σοβαρές επιπτώσεις στις επιδόσεις ή τα
χαρακτηριστικά χειρισµού,

(ε) σηµαντική µείωση ορατότητας για το πλήρωµα.

11. Συστήµατα ενδείξεων/ειδοποίησης/καταγραφής

(α) δυσλειτουργία ή ελάττωµα οιουδήποτε συστήµατος ενδείξεων όταν υπάρχει ενδεχόµενο
σοβαρών παραπλανητικών ενδείξεων στο πλήρωµα, οι οποίες θα µπορούσαν να το
οδηγήσουν σε ακατάλληλη ενέργεια επί βασικού συστήµατος,

(β) απώλεια της λειτουργίας κόκκινου προειδοποιητικού σήµατος ενός συστήµατος,

(γ) για θαλάµους διακυβέρνησης µε καθοδικές οθόνες : απώλεια ή δυσλειτουργία
περισσότερων της µιας µονάδας απεικόνισης ή υπολογιστή που συνδέεται µε τη
λειτουργία της απεικόνισης/ειδοποίησης.

12. Σύστηµα προσγείωσης/πέδηση/ελαστικά επίσωτρα

(α) εκδήλωση πυρκαϊάς στην πέδη,

(β) σοβαρή απώλεια πέδησης,

(γ) ασύµµετρη πέδηση µε αποτέλεσµα σοβαρή απόκλιση πορείας,
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(δ) αστοχία του συστήµατος επέκτασης του συστήµατος προσγείωσης µε ελεύθερη πτώση
(ακόµη και σε προγραµµατισµένες δοκιµές),

(ε) ανεπιθύµητη επέκταση/ανάσυρση του σκέλους προσγείωσης ή των θυρίδων σκελών
προσγείωσης,

(στ) πολλαπλή ρήξη ελαστικών επισώτρων.

13. Συστήµατα πλοήγησης (και του συστήµατος ακριβούς προσέγγισης) και των συστηµάτων
δεδοµένων αέρος

(α) πλήρης απώλεια ή πολλαπλές αστοχίες του εξοπλισµού πλοήγησης,

(β) πλήρης αστοχία ή πολλαπλές αστοχίες του συστήµατος δεδοµένων αέρος,

(γ) σοβαρή παραπλανητική ένδειξη,

(δ) σοβαρά σφάλµατα πλοήγησης που αποδίδονται σε λανθασµένα δεδοµένα ή σε σφάλµα
κωδικοποίησης της βάσης δεδοµένων,

(ε) απροσδόκητες πλευρικές ή κάθετες παρεκκλίσεις που δεν οφείλονται σε ενέργεια
πιλότου,

(στ) προβλήµατα µε τις επίγειες εγκαταστάσεις πλοήγησης που επιφέρουν σοβαρά
σφάλµατα πλοήγησης χωρίς σχέση µε τις µεταβάσεις από την αδρανειακή πλοήγηση
στη ραδιοπλοήγηση.
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14. Οξυγόνο για αεροσκάφος υπό πίεση :

(α) απώλεια της παροχής οξυγόνου στο θάλαµο διακυβέρνησης,

(β) απώλεια της παροχής οξυγόνου σε σηµαντικό αριθµό επιβατών (άνω του 10%), ακόµη

και εάν διαπιστώθηκε κατά τη συντήρηση, την εκπαίδευση ή τις δοκιµές,

15. Σύστηµα απαγωγής αέρα

(α) διαρροή θερµού αέρα απαγωγής µε αποτέλεσµα συναγερµό πυρκαγιάς ή δοµική ζηµία,

(β) απώλεια όλων των συστηµάτων απαγωγής αέρα,

(γ) αστοχία του συστήµατος ανίχνευσης διαρροής αέρα απαγωγής.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος ανακοινωτέων περιστατικών, σχετικών µε τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Σηµείωση 1 : Αν και το παρόν Παράρτηµα απαριθµεί τα περισσότερα ανακοινώσιµα

περιστατικά, δεν είναι δυνατόν να είναι εξαντλητικό. Κάθε άλλο περιστατικό που

κρίνεται από τους εµπλεκόµενους ότι πληροί τα κριτήρια, θα πρέπει επίσης να

ανακοινώνεται.

Σηµείωση 2 : Το παρόν Παράρτηµα δεν περιλαµβάνει ατυχήµατα και σοβαρά συµβάντα. Πέραν

των άλλων απαιτήσεων που καλύπτουν την ανακοίνωση των ατυχηµάτων, αυτά

θα πρέπει επίσης να καταχωρούνται στις βάσεις δεδοµένων που αναφέρονται στο

άρθρο 5, παράγραφος 2.

Σηµείωση 3 : Το παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει τα περιστατικά σχετικά µε τις ANS που

συνιστούν πραγµατική ή πιθανή απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων ή

µπορούν να παρακωλύσουν την παροχή ασφαλών υπηρεσιών ANS.

Σηµείωση 4 : Το περιεχόµενο του παρόντος Παραρτήµατος δεν αποκλείει την ανακοίνωση

κανενός περιστατικού, κατάστασης ή περίπτωσης που, σε περίπτωση που

επαναληφθεί υπό διαφορετικές αλλά όχι αδύνατες συνθήκες ή εάν αφεθεί ως έχει,

θα µπορούσε να δηµιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

(i) Συµβάντα - παρ� ολίγον σύγκρουση (περιλαµβάνουν συγκεκριµένες καταστάσεις όπου ένα

αεροσκάφος και ένα άλλο αεροσκάφος/το έδαφος/ένα όχηµα/άνθρωπος ή αντικείµενο

γίνονται αντιληπτά ως υπερβολικά κοντά το ένα στο άλλο) :

(α) Παραβίαση ελαχίστου διαχωρισµού
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(β) Ανεπαρκής διαχωρισµός

(γ) Παρ� ολίγον πρόσκρουση στο έδαφος χωρίς απώλεια του ελέγχου (Near CFIT)

(δ) Παρείσφρηση στο διάδροµο, που επέβαλε ελιγµό αποφυγής

(ii) Συµβάντα - ∆υνατότητα σύγκρουσης ή παρ� ολίγον σύγκρουσης (περιλαµβάνουν

συγκεκριµένες καταστάσεις που ενδέχεται να καταλήξουν σε ατύχηµα ή παρ� ολίγον

σύγκρουση, εάν ένα άλλο αεροσκάφος βρίσκεται στην περιοχή) :

(α) Παρείσφρηση στο διάδροµο, χωρίς απαραίτητο ελιγµό αποφυγής

(β) Υπέρβαση διαδρόµου

(γ) Παρέκκλιση αεροσκάφους από την άδεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ)

(δ) Παρέκκλιση αεροσκάφους από τον εφαρµοστέο κανονισµό διαχείρισης εναέριας

κυκλοφορίας (∆ΕΚ)

1) Παρέκκλιση αεροσκάφους από τις εφαρµοστέες δηµοσιευθείσες διαδικασίες ∆ΕΚ

2) Παράνοµη διείσδυση σε εναέριο χώρο

3) Παρέκκλιση από τη µεταφορά και τη λειτουργία του εξοπλισµού αεροσκαφών

που σχετίζεται µε την εναέρια κυκλοφορία, όπως ορίζεται στον εφαρµοστέο

κανονισµό (στους εφαρµοστέους κανονισµούς).



8133/1/02 REV 1 ZAC/nk 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C IV   EL

iii) Περιστατικά που σχετίζονται µε τη ∆ΕΚ (περιλαµβάνουν τις καταστάσεις όπου επηρεάζεται

η δυνατότητα παροχής ασφαλών υπηρεσιών ∆ΕΚ, καθώς και καταστάσεις όπου από τύχη δεν

απειλήθηκε η ασφαλής λειτουργία του αεροσκάφους). Περιλαµβάνονται τα εξής

περιστατικά :

(α) Αδυναµία παροχής υπηρεσιών ∆ΕΚ

1) Αδυναµία παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

2) Αδυναµία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του εναέριου χώρου

3) Αδυναµία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας

(β) Αστοχία της λειτουργίας επικοινωνίας

(γ) Αστοχία της λειτουργίας επιτήρησης

(δ) Αστοχία της λειτουργίας επεξεργασίας και διάδοσης δεδοµένων

(ε) Αστοχία της λειτουργίας πλοήγησης

(στ) Ασφάλεια συστηµάτων ∆ΕΚ

________________________
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Προσάρτηµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιέχουν παραδείγµατα περιστατικών εναέριας κυκλοφορίας που
απορρέουν από την εφαρµογή των γενικών κριτηρίων, που απαριθµούνται στο σηµείο iii) του
Παραρτήµατος ΙΙ, στις λειτουργίες αεροσκαφών.

1. Παροχή πολύ εσφαλµένων, ακατάλληλων ή παραπλανητικών πληροφοριών από οιαδήποτε
πηγή στο έδαφος, π.χ. Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), Αυτόµατο Σύστηµα
Πληροφοριών Τερµατικού (ATIS), Mετεωρολογική Υπηρεσία, βάσεις δεδοµένων
πλοήγησης, χάρτες, διαγράµµατα, εγχειρίδια, κ.α.

2. Παροχή µικρότερης απόστασης γειτνίασης εδάφους από την προδιαγραφόµενη.

3. Παροχή εσφαλµένων δεδοµένων αναφοράς πίεσης (δηλ. για τη ρύθµιση του υψοµέτρου).

4. Εσφαλµένη µετάδοση, παραλαβή ή ερµηνεία σηµαντικών µηνυµάτων όταν αυτό δηµιουργεί
επικίνδυνη κατάσταση.

5. Παραβίαση ελαχίστου διαχωρισµού.

6. Παράνοµη διείσδυση σε εναέριο χώρο.

7. Παράνοµη µετάδοση ραδιοεπικοινωνιών.

8. Αστοχία επίγειων ή δορυφορικών εγκαταστάσεων ANS.

9. Σηµαντική αστοχία ΕΕΚ/∆ΕΚ ή ουσιαστική φθορά της υποδοµής του αεροδροµίου.
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10. Παρακώλυση των επιφανειών κίνησης του αεροδροµίου από άλλα αεροσκάφη, οχήµατα, ζώα
ή ξένα αντικείµενα µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί επικίνδυνη ή δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση.

11. Εσφαλµένη ή ακατάλληλη επισήµανση των εµποδίων ή των κινδύνων στις περιοχές κίνησης
του αεροδροµίου µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση.

12. Αστοχία, σηµαντική δυσλειτουργία ή απουσία φωτισµού του αεροδροµίου.

=====================
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∆ιοργανικός φάκελος :
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LIMITE

AVIATION 72
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Ιουνίου 2002 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 19 ∆εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

πρόταση οδηγίας για τις αναφορές περιστατικών στην πολιτική αεροπορία. Βάσει των

αποτελεσµάτων της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Ιουνίου 2001, η

Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση 1.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 12 Σεπτεµβρίου 2001 2. Η Επιτροπή των

Περιφερειών ενηµερώθηκε αλλά αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει 3.

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της ΣΕΚ), το Συµβούλιο, λαµβάνοντας

υπόψη την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, εξέδωσε στις 17 Ιουνίου 2002 την κοινή θέση του

σχετικά µε το εν λόγω σχέδιο οδηγίας.

Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας µέσω της συλλογής

των αναφορών επικίνδυνων ή δυνητικά επικίνδυνων περιστατικών. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι

οι αναφορές περιστατικών αποσκοπούν αποκλειστικά στην πρόληψη ατυχηµάτων στο µέλλον, και

όχι στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται κατ� αυτό τον τρόπο θα φυλάσσονται σε βάσεις δεδοµένων

που θα διευκολύνουν την αµοιβαία ανταλλαγή µεταξύ των κρατών µελών, τα οποία εγγυώνται την

τήρηση της αρµόζουσας εχεµύθειας σχετικά µε τις λαµβανόµενες πληροφορίες. Για να καταστεί

δυνατή η επακόλουθη κοινοποίηση των πληροφοριών προς όσους µπορούν να τις αναλύσουν και

να συναγάγουν τα δέοντα συµπεράσµατα, η Επιτροπή θα λάβει τα απαιτούµενα µέτρα,

περιορίζοντας τη διάδοση στις απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς των χρηστών πληροφορίες.

                                                
1 ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 320-337.
2 ΕΕ C 311 της 7.11.2001, σ. 8-11.
3 Επιστολή παραίτησης από το δικαίωµα γνωµοδότησης, αριθ. D/400051 της 19.6.2001.
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II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο εγκρίνει το στόχο της πρότασης, ο οποίος έγκειται στη δηµιουργία ενός
εναρµονισµένου πλαισίου για τη συλλογή αναφορών περιστατικών στον τοµέα της πολιτικής
αεροπορίας. Μια τέτοια πρωτοβουλία δικαιολογείται πλήρως από ανησυχίες για την ασφάλεια στον
τοµέα των αεροπορικών µεταφορών. Η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων, η οποία θα
τροφοδοτείται από όσο το δυνατό περισσότερες πηγές και θα περιέχει το µεγαλύτερο δυνατό
αριθµό πληροφοριών για κάθε περιστατικό που θα µπορούσε να προκαλέσει ατύχηµα, είναι ένα
µέτρο που µπορεί να συµβάλει ουσιωδώς στην πρόληψη. Εντούτοις � σύµφωνα µε τον
προβληµατισµό που απασχόλησε το Συµβούλιο καθ� όλη τη διάρκεια των εργασιών του �
οποιοδήποτε καθεστώς θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσήκουσα ισορροπία µεταξύ της νόµιµης
απαίτησης να διατίθενται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και της ανάγκης να
εξασφαλίζεται επαρκής εχεµύθεια σε επίπεδα αποδεκτά για τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ελλείψει
επαρκών εγγυήσεων στον τοµέα αυτό, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος των αναφορών και, επακόλουθα, η επιχειρησιακή χρησιµότητά του, π.χ. σε σχέση µε
την κοινοποίηση. Πράγµατι, είναι απευκταία µια κατάσταση όπου ένα κράτος µέλος αποφασίζει να
µην κοινοποιήσει πληροφορίες που το ίδιο θεωρεί εµπιστευτικές σε κάποιο άλλο κράτος µέλος
όπου οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να δηµοσιοποιηθούν. Για τους ίδιους λόγους έχει
επιτακτική σηµασία να µην ζηµιώνονται από το σύστηµα αναφορών εργαζόµενοι που κοινοποιούν
περιστατικά τα οποία τυχόν γνωρίζουν.

Για να καταστεί επιχειρησιακό το σχεδιαζόµενο σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων, είναι αναγκαίο
να θεσπιστεί κοινό καθεστώς κοινοποίησης των πληροφοριών σε επαγγελµατίες που θα τις
χρησιµοποιούν για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας. Το Συµβούλιο κρίνει στη συνάρτηση
αυτή ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να λάβει τα σχετικά µέτρα. Αναζητώντας µια
ισορροπία µεταξύ της διάδοσης των γνώσεων για λόγους πρόληψης και της απαίτησης της
εχεµύθειας, το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν ενδείκνυται η διατήρηση του άρθρου 9 της πρότασης της
Επιτροπής («Εµπιστευτική αναφορά»). Κατά συνέπεια, διεγράφησαν επίσης η αιτιολογική
σκέψη 13, καθώς και το άρθρο 3 της πρότασης.

Το Συµβούλιο συµπεριέλαβε στην κοινή θέση του, πλήρεις ή κατ� ουσία, τις περισσότερες
τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Στα πλαίσια αυτά, θα
πρέπει να επισηµανθούν οι εξής τροπολογίες:

− για να τονιστεί η σηµασία της συνοχής µε τις απαιτήσεις του ΙCΑΟ στον τοµέα των τεχνικών
αναφορών, προστέθηκε µνεία του οργανισµού αυτού (αιτιολογική σκέψη 16).
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− Στο άρθρο 8 («Προστασία των πληροφοριών»), το Συµβούλιο, σε συνεννόηση µε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διέγραψε την παράγραφο 3. Εξάλλου, για να λαµβάνεται

περισσότερο υπόψη το εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών, το Συµβούλιο αποφάσισε να

διαγράψει και την παράγραφο 4, εισήγαγε δε και άλλες σχετικές τροποποιήσεις στο άρθρο

αυτό.

− Για να εξασφαλιστεί το συντοµότερο η υλοποίηση ενός συστήµατος κατάλληλου για τη

βελτίωση της ασφάλειας, το Συµβούλιο δέχθηκε τη διετή προθεσµία που πρότεινε το

Κοινοβούλιο όσον αφορά την έναρξη ισχύος των νοµοθετικών διατάξεων.

Τέλος, οι επονοµαζόµενες «ρήτρες του Γιβραλτάρ» εισήχθησαν ως παράγραφοι 3 και 4 του

άρθρου 3, κατόπιν συνεννοήσεων σχετικά µε το θέµα αυτό. Καταχωρήθηκε στα πρακτικά του

Συµβουλίου κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής, η οποία διευκρινίζει ότι η αναστολή

της εφαρµογής της οδηγίας στο αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ δεν θίγει την ισχύ της Συνθήκης ΕΚ

στο Γιβραλτάρ.

________________________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17/6/2002 ενόψει της έκδοσης της

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αναφορά

περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, [2000/0343(COD)]

Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

Άρθρο 2, παράγραφος 4 (πεδίο εφαρµογής)

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι η αναστολή της εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 4 δεν θίγει το γεγονός του ότι η συνθήκη ΕΚ
εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ.»

Κοινή ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

Άρθρο 7, παράγραφος 2 (διάδοση των πληροφοριών)

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι το ζήτηµα της περαιτέρω διάδοσης των
πληροφοριών από ενδιαφερόµενα µέρη θα αντιµετωπιστεί δεόντως µε τα µέτρα της Επιτροπής
που θα εγκριθούν σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 2, αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στην
ανάγκη να εξασφαλίζεται η ενδεικνυόµενη εµπιστευτικότητα των πληροφοριών.»

∆ήλωση της Επιτροπής για τη διαγραφή του άρθρου 9 από την πρότασή της

«Η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει τη θέση που διατύπωσε η κα de Palacio κατά τη σύνοδο
του Συµβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2001: δεδοµένης της σηµασίας των εµπιστευτικών
εκθέσεων για την καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων που συνδέονται µε τα
αεροπορικά ατυχήµατα, και λαµβάνοντας υπόψη την υποστήριξη που προσέφεραν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εκπρόσωποι του προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, η
Επιτροπή αντιτίθεται µε τη διαγραφή του παρόντος άρθρου».

_________________
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σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK
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Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναφορά περιστατικών στην

πολιτική αεροπορία
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2000/0343 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναφορά περιστατικών στην

πολιτική αεροπορία

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο

(έγγραφο COM(2000) 847τελικό – 2000/0343(COD)):
19∆εκεµβρίου 2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής:
12Σεπτεµβρίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε

πρώτη ανάγνωση:
14 Ιουνίου 2001

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 26Σεπτεµβρίου 2001

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 17 Ιουνίου 2002

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αντικείµενο της πρότασης οδηγίας είναι να συµβάλει στη βελτίωση της αεροπορικής
ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ότι αναφέρονται, συλλέγονται, αποθηκεύονται, προστατεύονται και
διαδίδονται οι σχετικές µε την ασφάλεια πληροφορίες.

Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη οφείλουν να οργανώσουν ένα εθνικό σύστηµα

συγκέντρωσης των αναφορών περιστατικών και να συµµετάσχουν σε ένα σύστηµα
ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να µπορούν να µοιράζονται τις πληροφορίες που

συλλέγονται.

Προβλέπονται διατάξεις για την προστασία της εµπιστευτικότητας των εν λόγω πληροφοριών,
καθώς και τον τρόπο διάδοσής τους.

Ο µοναδικός στόχος της αναφοράς των περιστατικών είναι η πρόληψη µελλοντικών

ατυχηµάτων και συµβάντων και όχι η απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινή θέση

Το Συµβούλιο, µε οµοφωνία, επέφερε πολλές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής.
Αρκετές από αυτές αποσκοπούν, κυρίως, να καταστήσουν το κείµενο σαφέστερο. Οι στόχοι
της αρχικής πρότασης της Επιτροπής έχουν διατηρηθεί, σε γενικές γραµµές, εκτός από έναν,
όπως αναπτύσσεται κατωτέρω.

3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Κατά την ολοµέλειά του της 14ης Ιουνίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, µε
ορισµένες τροπολογίες, την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, η οποία υπεβλήθη από
την Επιτροπή.

Προς υπόµνηση, από τις δέκα τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
η Επιτροπή δέχτηκε τις επτά, εξ ολοκλήρου, και µία, εν µέρει, για την οποία πρότεινε
τροποποίηση της διατύπωσής της, διατηρώντας το πνεύµα της τροπολογίας. Το κείµενο το
οποίο εξέτασε το Συµβούλιο ήταν εκείνο της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, στο
οποίο είχαν ήδη ληφθεί υπόψη οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κοινή θέση,
εποµένως, λαµβάνει επίσης υπόψη, σε µεγάλο βαθµό, τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρώτη ανάγνωση.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο και γνώµη της Επιτροπής

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις είναι οι κυριότερες τροποποιήσεις τις οποίες εισήγαγε το

Συµβούλιο στην κοινή του θέση:

• άρθρο 1 - στόχος : απλούστευση της διατύπωσης, δεν επηρεάζει την εµβέλεια του στόχου
της οδηγίας·

• άρθρο 2 - ορισµός : πρώην άρθρο 3, προσαρµοσµένο στις τροποποιήσεις του κειµένου·

• άρθρο 3 - πεδίο εφαρµογής : πρώην άρθρο 2, απλούστευση της διατύπωσης, που επηρεάζει
επίσης τα άρθρα 2 και 4, και προσωρινή εξαίρεση του Γιβραλτάρ·

• άρθρο 4 - υποχρέωση αναφοράς : προσαρµογή της διατύπωσης, ώστε να ληφθούν υπόψη,
µεταξύ άλλων, ορισµένες επιχειρησιακές εξελίξεις (π.χ. χρηµατοδοτική µίσθωση)·

• άρθρο 5 - συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών : τροποποιήθηκε ώστε να προσφερθεί
µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής µιας ή περισσοτέρων αρµοδίων αρχών για τη διαχείριση
των αναφορών περιστατικών·

• άρθρο 6 - ανταλλαγή πληροφοριών : απλούστευση της διατύπωσης, δεν επηρεάζει την
εµβέλεια του άρθρου·
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• άρθρο 7 - διάδοση των πληροφοριών : τροποποίηση της διατύπωσης, ώστε να προσεγγίζει
τη διατύπωση του κειµένου του κανονισµού για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Ασφάλειας της Αεροπορίας. Λόγω της σπουδαιότητας των τροποποιήσεων, που

επηρεάζουν το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής, καθώς και µία από τις τροπολογίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής, στην
οποία ανακοινώνεται ότι θα ληφθούν συµπληρωµατικά µέτρα από την Επιτροπή,
επικουρούµενη από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 9·

• άρθρο 8 - προστασία των πληροφοριών : απλούστευση της διατύπωσης και διαγραφή της
παραγράφου 3. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για τη διαγραφή της παραγράφου 3, µε
την οποία δινόταν σαφές πολιτικό µήνυµα όσον αφορά την αρχή ότι το άτοµο που υπέβαλε

αναφορά πρέπει να θεωρείται ότι φέρει σηµαντικό και θετικό µήνυµα για την ασφάλεια
της αεροπορίας και πρέπει άρα να ενθαρρύνεται να το πράξει, χωρίς να διακινδυνεύει να
τού επιβληθούν αντιπαραγωγικές κυρώσεις. Παρ’ όλα ταύτα, η Επιτροπή αποφάσισε να
δεχτεί αυτή τη διαγραφή, γνωρίζοντας ότι το πνεύµα της εν λόγω παραγράφου

περιλαµβάνεται επίσης στη δεύτερη φράση του άρθρου 1·

• άρθρο 9 - εµπιστευτική αναφορά : το άρθρο 9 της τροποποιηµένης πρότασης διεγράφη
από το Συµβούλιο, αν και είχε υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. Η Επιτροπή σηµειώνει ωστόσο ότι, κατά τη

διάρκεια των συζητήσεων, πολλές αντιπροσωπείες αιτιολόγησαν την απόφασή τους µε
βάση το σκεπτικό ότι είναι σκόπιµο να αποφευχθεί η πρόκληση σύγχυσης µεταξύ των

υποχρεωτικών συστηµάτων συγκέντρωσης των αναφορών περιστατικών και των εκούσιων
και εµπιστευτικών συστηµάτων, δηλώνοντας ταυτοχρόνως ότι υποστηρίζουν την αρχή της
καθιέρωσης συστηµάτων εκούσιων και εµπιστευτικών αναφορών. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή ζήτησε να συµπεριληφθεί η ακόλουθη δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου :

" Η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει τη θέση που διατύπωσε κατά τη σύνοδο του
Συµβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2001:δεδοµένης της σηµασίας των εµπιστευτικών
εκθέσεων για την καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων που
συνδέονται µε τα αεροπορικά ατυχήµατα, και λαµβάνοντας υπόψη την υποστήριξη
που προσέφεραν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εκπρόσωποι του προσωπικού
της πολιτικής αεροπορίας, η Επιτροπή αντιτίθεται µε τη διαγραφή του παρόντος
άρθρου. "

• Κατόπιν της διαγραφής του άρθρου 9, τροποποιήθηκε η αρίθµηση των εποµένων άρθρων.
Το κείµενο των εν λόγω άρθρων δεν επηρεάζεται.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εκτός από την επιφύλαξη σχετικά µε τη διαγραφή του άρθρου 9, η Επιτροπή κρίνει ότι το
κείµενο της κοινής θέσης, που εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο, είναι αποδεκτό,
εφόσον τηρούνται οι ουσιώδεις αρχές της αρχικής πρότασης. Λαµβάνονται επίσης υπόψη, σε
µεγάλο βαθµό, οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση.
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