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Θέμα : Αναφορά 1384/2010 του Dieter Schlemann, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «LTB Schlemann GmbH», σχετικά με μη παρέμβαση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας στο πλαίσιο των 
παραβιάσεων 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 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, μόνο οι κάτοχοι 
εξουσιοδότησης ETSO (European Technical Standard Order - ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών 
προδιαγραφών) έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν επισκευές και τροποποιήσεις προϊόντων 
ETSO, σύμφωνα με 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 παραγωγής. Ο αναφέρων καταγγέλλει, συνεπώς, ότι 
ορισμένες συγκεκριμένες εταιρείες που παράγουν ζώνες ασφαλείας, και οι οποίες δεν 
πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού, αναλαμβάνουν, με τη σιωπηρή αποδοχή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, επισκευές προϊόντων ETSO (ζώνες 
ασφαλείας και ιμάντες ασφαλείας) αερομεταφορέων καταχωρημένων στο ευρωπαϊκό 
μητρώο. Ο αναφέρων ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρείται η συναφής νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Το προνόμιο διεξαγωγής εργασιών συντήρησης σε συγκεκριμένο προϊόν ETSO (ευρωπαϊκών 
οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών) δεν περιορίζεται μόνο στον κάτοχο εξουσιοδότησης ETSO 
που σχετίζεται με το συγκεκριμένο προϊόν.  Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί 
να πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης σε προϊόντα ETSO εφόσον το πρόσωπο αυτό 
συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, καθώς και με τους εκτελεστικούς 
του κανόνες.

Μία από τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης σε προϊόν ETSO από τρίτους 
φορείς συντήρησης είναι να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τα ισχύοντα στοιχεία 
συντήρησης.  Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποκτηθούν, για παράδειγμα, μέσω συμβατικής 
διευθέτησης με τον κάτοχο εξουσιοδότησης ETSO.  Μια δεύτερη δυνατότητα είναι να γίνουν 
αλλαγές ή επισκευές σύμφωνα με το μέρος 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της 
Επιτροπής.  Ένας τρίτος φορέας συντήρησης μπορεί, συνεπώς, να σχεδιάσει τις δικές του 
αλλαγές ή επισκευές και στη συνέχεια να γίνει κάτοχος των εγκεκριμένων στοιχείων 
συντήρησης.  Στον τομέα των ζωνών ασφάλειας, οι προαναφερθείσες επιλογές επεξηγήθηκαν 
στο Ενημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας (SIB) 2010-15R1 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθώς και κατά τη διάρκεια συνάντησης του 
αναφέροντος με τον EASA.

Βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο EASA συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τους 
προαναφερθέντες κανονισμούς.  Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής, 
ο EASA διενεργεί επιθεωρήσεις στις αρμόδιες εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 736/2006 της Επιτροπής.

Ο EASA ενημερώθηκε στις αρχές του 2009 μέσω έκθεσης που υπέβαλε η αρμόδια αρχή 
πολιτικής αεροπορίας της Γερμανίας (LBA) ότι ορισμένοι γερμανικοί φορείς συντήρησης 
επισκεύαζαν ζώνες ασφαλείας χωρίς να έχουν στην κατοχή τους τα ισχύοντα στοιχεία 
συντήρησης.  Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/2006 της Επιτροπής, ο EASA 
πραγματοποίηση επιθεώρηση ad hoc στη Γερμανία η οποία οδήγησε στην εκτίμηση ότι 
λοιποί γερμανικοί φορείς συντήρησης πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης σε ζώνες 
ασφαλείας χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα στοιχεία συντήρησης.  Εντοπίστηκαν 
συνολικά 5 φορείς στη Γερμανία που δεν συμμορφώνονταν προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς του κανόνες.  Κατά την αποστολή παρακολούθησης 
που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2011, ο EASA εκτίμησε ότι η LBA είχε αναλάβει τις 
απαιτούμενες δράσεις κατά των εν λόγω πέντε φορέων καθώς ότι είχε αναστείλει τις 
εγκρίσεις φορέων συντήρησης σε σχέση με τη συντήρηση καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας.  
Ωστόσο, τρεις από τους πέντε φορείς άσκησαν έφεση κατά της απόφασης της LBA ενώπιον 
του αρμόδιου εθνικού διοικητικού δικαστηρίου.  Η έφεση αυτή ανέστειλε τη θέση σε ισχύ της 
απόφασης που είχε λάβει η LBA μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης επί της ουσίας της 
υπόθεσης από γερμανικό δικαστήριο.

Προκειμένου να προειδοποιήσει και να ενημερώσει την αεροπορική κοινότητα σχετικά με 
τους προβληματισμούς της για την ασφάλεια όσον αφορά τις ζώνες ασφαλείας, ο EASA 
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αποφάσισε να εκδώσει το SIB 2010-15R11 στις 29 Σεπτεμβρίου 2010.  Παράλληλα, η 
διεύθυνση τυποποίησης του EASA απέστειλε επιστολή σε όλες τις αρμόδιες αρχές πολιτικής 
αεροπορίας των κρατών μελών ζητώντας τους να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που τυχόν 
άλλοι φορείς συντήρησης διεξάγουν εργασίες συντήρησης σε ζώνες ασφαλείας χωρίς να 
διαθέτουν ισχύοντα στοιχεία συντήρησης.  Στη συνέχεια, ο EASA έλαβε επιβεβαίωση ότι 
όλοι οι φορείς που ενήργησαν ομοίως σε άλλες χώρες έλαβαν έγκριση με περιορισμούς ή η 
έγκρισή τους ανεστάλη όσον αφορά την επιδιόρθωση ζωνών ασφαλείας.  Αυτό διαπιστώθηκε 
επίσης κατά τις επιθεωρήσεις τυποποίησης που έχουν έκτοτε διενεργηθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 736/2006.  Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης των φορέων 
που εποπτεύουν προς τους κανόνες.

Οποιοσδήποτε τρίτος φορέας μπορεί να έχει πρόσβαση στις δραστηριότητες συντήρησης, 
επισκευών ή αλλαγών ζωνών ασφαλείας εφόσον συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς του κανόνες.

Βάσει του προαναφερθέντος κανονισμού, τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο 
EASA συνεργάστηκαν και εξακολουθούν να συνεργάζονται για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις εργασίες συντήρησης στις ζώνες 
ασφαλείας.

Οι αρμόδιες αρχές πολιτικής αεροπορίας των κρατών μελών έλαβαν κατάλληλα μέτρα κατά 
όλων των φορέων συντήρησης που διεξάγουν εργασίες συντήρησης σε ζώνες ασφαλείας 
χωρίς να συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Συμπληρωματική Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 18 
Δεκεμβρίου 2012

Η απόφαση της EASA να δημοσιεύσει το Ενημερωτικό Δελτίο Ασφαλείας 2010-15 R1 στις 
29 Σεπτεμβρίου 2010 ελήφθη με σκοπό να προειδοποιήσει τον τομέα της αεροπλοΐας ότι 
ορισμένοι εγκεκριμένοι οργανισμοί συντήρησης σύμφωνα με το Τμήμα 145 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2042/2003, δεν χρησιμοποιούσαν τα εφαρμόσιμα δεδομένα συντήρησης για να 
πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τη συντήρηση των ζωνών ασφαλείας.
Με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι οργανισμοί συντήρησης συμμορφώνονται με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους κανόνες εφαρμογής του, όλα τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται, προβαίνουν σε έρευνες και, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνουν την εξακολούθηση οιασδήποτε παράβασης.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της συνεχούς 
συμμόρφωσης των οργανισμών υπό την εποπτεία τους με τους προαναφερθέντες 
κανονισμούς και διαδραματίζουν ως εκ τούτου ένα σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται να 
προβούν σε ειδικές δράσεις.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τον αναφέροντα να έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες 
γερμανικές αρχές2 με σκοπό να εξευρεθεί μια λύση για την απόδειξη της συμμόρφωσης του 
οργανισμού συντήρησης με τις απαιτούμενες ευρωπαϊκές διατάξεις.
                                               
1 Ενημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας.
2 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) - Hermann-Blenk-Straße 26 / D- 38108 Braunschweig.
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5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 28 
Αυγούστου 2013

Σε συνέχεια των επιστολών του αναφέροντος με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2012 και 2 
Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να διατυπώσει τις ακόλουθες πρόσθετες 
παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, ένας οργανισμός ο οποίος προβαίνει σε 
εργασίες συντήρησης των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης του θώρακα 
εφαρμόζει και χρησιμοποιεί τις ισχύουσες οδηγίες για τη διατήρηση της αξιοπλοΐας, που 
εκδίδονται από τον κάτοχο έγκρισης του σχεδιασμού.

Ως αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ορισμένους οργανισμούς συντήρησης, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) διαπίστωσε ότι οι ζώνες 
ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης του θώρακα που έχουν κατασκευαστεί από κατόχους 
έγκρισης σχεδιασμού έχουν συντηρηθεί ή επισκευαστεί από οργανισμούς συντήρησης που 
δεν διέθεταν εγκεκριμένα δεδομένα συντήρησης.  Ειδικότερα, τα εν λόγω συστήματα 
συγκράτησης έχουν ανακαινισθεί χρησιμοποιώντας ιμάντες που έχουν σημαντικά 
διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τον 
κατασκευαστή των αρχικών συστημάτων συγκράτησης (π.χ. νάιλον αντί πολυεστέρα). 

Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τον EASA κατέστησαν σαφές ότι οι ζώνες ασφαλείας 
και τα συστήματα συγκράτησης του θώρακα, όταν δεν συντηρούνται με τις ισχύουσες 
οδηγίες ώστε να εξακολουθεί να ισχύει η αξιοπλοΐα, είναι πιθανόν να μην επιτελέσουν 
επιτυχώς τις λειτουργίες για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί ώστε να προστατεύσουν κάθε 
επιβάτη σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.  Για το λόγο αυτό, ο EASA υποχρεώθηκε να 
εκδώσει την οδηγία αριθ. 2013-0020, σχετικά με την αξιοπλοΐα στις 31 Ιανουαρίου 2013, 
προκειμένου να απαιτήσει την επιθεώρηση των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων 
συγκράτησης του θώρακα που είναι εγκατεστημένα σε αεροπλάνα ώστε να εξακριβωθεί εάν 
έχουν συντηρηθεί ή επισκευαστεί από τον κάτοχο έγκρισης σχεδιασμού ή από οργανισμό 
συντήρησης που έχει σχετική άδεια από τον εν λόγω κάτοχο.

Ο βασικός στόχος του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια της αεροπορίας, 
αλλά επίσης να λάβει υπόψη τον στόχο που αποσκοπεί στο να επιτευχθεί διασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα δεν εμποδίζει 
τον αναφέροντα από το να συμμετάσχει στην αγορά, στο βαθμό που σέβεται τους κανόνες 
που εφαρμόζονται στον τομέα της ασφάλειας.  Οι κανόνες ασφάλειας εφαρμόζονται σε όλους 
τους φορείς της αγοράς χωρίς καμιά διάκριση.  Με άλλα λόγια, δεν υφίσταται σύγκρουση 
ούτε μπορεί να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των κανόνων ασφαλείας και των κανόνων 
ανταγωνισμού. Η συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας αποτελεί προϋπόθεση για τον 
ανταγωνισμό στην αγορά.

Συμπέρασμα

Όλες οι δραστηριότητες συντήρησης που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις και επισκευές θα 
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πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες που εκδίδονται από τον 
κάτοχο έγκρισης σχεδιασμού ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπλοΐα . Με βάση τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 748/2012 οι εν λόγω οδηγίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως σε οιονδήποτε 
οργανισμό που υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με οιονδήποτε από τους όρους αυτούς. 
Κάθε οργανισμός συντήρησης έχει ως εκ τούτου πρόσβαση στην αγορά για όσο χρονικό 
διάστημα συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας.

Η οδηγία αξιοπλοΐας αριθ. 2013-0020, που τίθεται υπό αμφισβήτηση από τον αναφέροντα, 
έχει εκδοθεί από τον EASA προκειμένου να επιβληθούν τα μέτρα που πρέπει να 
υλοποιούνται σε ένα αεροσκάφος για την αποκατάσταση ενός αποδεκτού επιπέδου 
ασφαλείας, επειδή ο οργανισμός έχει συλλέξει αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι διαφορετικά 
μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο το επίπεδο ασφαλείας.


