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AANNNNEEXXEE  NN°°  11    

  

CCOONNDDIITTIIOONNSS  EETT  MMOODDAALLIITTEESS  DD’’AAGGRREEMMEENNTT    

DD’’UUNN  OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DD’’AAEERROONNEEFFSS  

  

11--  IInnttrroodduuccttiioonn  

  

PPoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  lleess  tteerrmmeess,,  ccii--aapprrèèss,,  oonntt  lleess  

ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

--  AApppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ((AAPPRRSS))  ::  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ddeess  

ttrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  eeffffeeccttuuééss  ddee  ffaaççoonn  ssaattiissffaaiissaannttee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddoonnnnééeess  

dd’’eennttrreettiieenn  eett  aauuxx  pprrooccéédduurreess  ddééccrriitteess  ddaannss  llee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  

ll''oorrggaanniissmmee    ddee  mmaaiinntteennaannccee..  
  
--  CCoonnttrrôôllee  ::  EExxaammeenn  dd''uunn  aaéérroonneeff  oouu  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ppoouurr  ééttaabblliirr  

ssaa  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  uunnee  nnoorrmmee  aapppprroouuvvééee..  

  

--  DDiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ::  DDiirriiggeeaanntt  qquuii  ddééttiieenntt  ll''aauuttoorriittéé  ppoouurr  ggaarraannttiirr  

qquuee  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  ll''eennttrreettiieenn  eexxiiggéé  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaanntt  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ssuuiivvaanntt  lleess  

nnoorrmmeess  rreeqquuiisseess..  

  

--  DDoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  ::  TToouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aassssuurreerr  qquuee  

ll''aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ppeeuutt  êêttrree  mmaaiinntteennuu  ddaannss  uunn  ééttaatt  tteell  qquuee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  cceett  aaéérroonneeff  oouu  llee  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  éélléémmeennttss  ooppéérraattiioonnnneellss  

eett  ddee  sseeccoouurrss,,  ssuuiivvaanntt  llee  ccaass,,  ssooiitt  aassssuurréé..  

  

--  EElléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ::  TToouutt  éélléémmeenntt  ccoonnssttiittuuaanntt  dd’’uunn    aaéérroonneeff  jjuussqquu''àà  eett  yy  

ccoommpprriiss  uunn  ggrroouuppee  mmoottoopprrooppuullsseeuurr  ccoommpplleett  oouu  ttoouutt  ééqquuiippeemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneell  oouu  

ddee  sseeccoouurrss..  

  

--  EEnnttrreettiieenn  ::  RRéévviissiioonn,,  rrééppaarraattiioonn,,  ccoonnttrrôôllee,,  rreemmppllaacceemmeenntt,,  mmooddiiffiiccaattiioonn  

eett      ccoorrrreeccttiioonn  dduu  ddééffaauutt  dd''uunn  aaéérroonneeff  oouu  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  oouu  ttoouuttee  

ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  cceess  ooppéérraattiioonnss..  

  

--  HHaabbiilliittaattiioonn  dd''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ::  AAuuttoorriissaattiioonn  

ddéélliivvrrééee  aauu  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  

sseerrvviiccee  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  eett  qquuii  ssppéécciiffiiee  qquuee  ccee  ppeerrssoonnnneell  

ppeeuutt  pprroonnoonncceerr  cceettttee  aapppprroobbaattiioonn  aauu  nnoomm  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

--  MMaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ::  

DDooccuummeenntt  ccoonntteennaanntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddééccrriivvaanntt  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  ssee  mmeett  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  
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--  MMooddiiffiiccaattiioonn  ::  CChhaannggeemmeenntt  aappppoorrttéé  àà  uunn  aaéérroonneeff  oouu  àà  uunn  éélléémmeenntt  

dd''aaéérroonneeff  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  ddeess  nnoorrmmeess  aapppprroouuvvééeess..  

  

--  NNoorrmmeess  aapppprroouuvvééeess  ::  NNoorrmmeess  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn,,  ddee  ccoonncceeppttiioonn,,  dd’’eennttrreettiieenn  

oouu  ddee  qquuaalliittéé  aapppprroouuvvééee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

  

--  OOrrggaanniissmmee  ::  TToouutt  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ccrréééé  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  

mmoorraallee  qquu’’iill  ssooiitt  eenn  TTuunniissiiee  oouu  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eett  ddéétteenntteeuurr  dd’’uunn  aaggrréémmeenntt  ddéélliivvrréé  àà  

cceett  eeffffeett  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

  

--  PPeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  

sseerrvviiccee  ::  PPeerrssoonnnneell  pprrooppoosséé  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  eett  aaggrréééé  ppaarr  lleess  

sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  àà  pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  

rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  dd’’uunn  aaéérroonneeff  oouu  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff..  

  

--  PPoolliittiiqquuee  QQuuaalliittéé  ::  OObbjjeeccttiiffss  gglloobbaauuxx  eett  oorriieennttaattiioonn  dd''uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  qquuaalliittéé  tteellllee  qquu''aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  ddiirriiggeeaanntt  

rreessppoonnssaabbllee..  

  

--  RRééppaarraattiioonn  ::  RReemmiissee  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd''uunn  aaéérroonneeff  

oouu  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  àà  uunnee  nnoorrmmee  aapppprroouuvvééee..  

  

--  RRéévviissiioonn  GGéénnéérraallee  ::  RReemmiissee  ccoommppllèèttee  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  bboonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd''uunn  aaéérroonneeff  oouu  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ppaarr  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eett  

rreemmppllaacceemmeennttss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunnee  nnoorrmmee  aapppprroouuvvééee  ppoouurr  pprroolloonnggeerr  llaa  dduurrééee  

dd''uuttiilliissaattiioonn  eenn  eexxppllooiittaattiioonn..  

  

--  SSyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ::  AApppprroocchhee  ssyyssttéémmiiqquuee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  

ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ccoommpprreennaanntt  lleess  ssttrruuccttuurreess  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess,,  rreessppoonnssaabbiilliittééss,,  

ppoolliittiiqquueess  eett  pprrooccéédduurreess  nnéécceessssaaiirreess..  

  

--  SSiittee  ::  LLiieeuu  ssuurr  lleeqquueell  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  eexxeerrccee  oouu  ssoouuhhaaiittee  yy  

eexxeerrcceerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ppoouurr  lleessqquueelllleess  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunn  aaggrréémmeenntt  eesstt  nnéécceessssaaiirree..  

  

11..11--  TToouutt  oorrggaanniissmmee  ddééssiirraanntt  eexxeerrcceerr  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dd’’uunn  

aaéérroonneeff  oouu  dd’’uunn  éélléémmeenntt  dd’’aaéérroonneeff  ddooiitt  êêttrree  aaggrrééééee  àà  cceett  eeffffeett..  CCeett  aaggrréémmeenntt  eesstt  

ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ppoouurr  ttoouutt  oorrggaanniissmmee  qquuii  ssaattiissffaaiitt  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss    ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

11..22--  AAuuccuunn  aaéérroonneeff  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmiiss  eenn  vvooll  ssaannss  qquu’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  

dd''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  nnee  lluuii  aaiitt  ééttéé  ddéélliivvrréé  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé..    
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11..33--  AAuuccuunn  oorrggaanniissmmee  ééttrraannggeerr  ddee  mmaaiinntteennaannccee  nnee  ppeeuutt  eeffffeeccttuueerr  ddeess  

ooppéérraattiioonnss  dd’’eennttrreettiieenn  ssuurr  uunn  aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd’’aaéérroonneeff  ttuunniissiieenn  ::  

  

--  SS’’iill  nn’’eesstt  ppaass  aaggrréééé  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ddee  ssoonn  ppaayyss  ;;  

  

--  SS’’iill  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aacccceeppttaattiioonn  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  

ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ;;  

  

11..44--  UUnn  aaggrréémmeenntt  dd''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ppeeuutt  êêttrree  ddéélliivvrréé  ppoouurr  ddeess  

aaccttiivviittééss  dd''eennttrreettiieenn  aallllaanntt  dd’’uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  jjuussqquu''àà  uunn  aaéérroonneeff  ccoommpplleett..  

  

22--  DDoommaaiinnee  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt    
  

22..11--  LL’’aaggrréémmeenntt  oobbtteennuu  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ppeeuutt  êêttrree  

vvaallaabbllee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ssiitteess  ddééppeennddaanntt  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  eett  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

22..22--  UUnn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ppeeuutt  oobbtteenniirr  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  

ppoonnccttuueellllee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’uunn  eexxppllooiittaanntt  dd’’uunn  aaéérroonneeff  oouu  dd’’uunn  éélléémmeenntt  

dd’’aaéérroonneeff  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  ooppéérraattiioonnss  dd’’eennttrreettiieenn  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ssoonn  

ddoommaaiinnee  dd’’aaggrréémmeenntt  eett  ccee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  pprréésseenntteerr  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  

ddaannss  llaaqquueellllee  iill  pprréécciissee  llaa  nnaattuurree  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’eennttrreettiieenn  

eexxcceeppttiioonnnneelllleess  eett  lleess  mmooyyeennss  qquu''iill  ss''eennggaaggee  àà  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  ppoouurr  

lleess  eexxééccuutteerr  ;;  

  

--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ss''eennggaaggeerr  àà  iinnffoorrmmeerr  lleess  sseerrvviicceess  

ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ddee  ttoouuttee  ooppéérraattiioonn  dd’’eennttrreettiieenn  

eexxcceeppttiioonnnneellllee  qquu''iill  eennvviissaaggee  dd''eeffffeeccttuueerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  

aauuttoorriissaattiioonn..  

  

--  CCeettttee  aauuttoorriissaattiioonn  ppoonnccttuueellllee  àà  ccaarraaccttèèrree  eexxcceeppttiioonnnneell  eesstt  lliimmiittééee  àà  66  

mmooiiss..  AAuu  ddeellàà  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  eett  ppoouurr  ccoonnttiinnuueerr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  

ooppéérraattiioonnss  ssuuss  vviissééss  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddeevvrraa  lleess  iinnttééggrreerr  

ddaannss  ssoonn  ddoommaaiinnee  dd’’aaggrréémmeenntt..  

  

22..33--  SSii  lleess  ooppéérraattiioonnss  pprréévvuueess  aauu  ppaarraaggrraapphhee  22--22  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn,,  

ssoonntt  ssoouuss--ttrraaiittééeess  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ll''oorrggaanniissmmee  hhaabbiilliittéé  àà  eexxééccuutteerr  cceess  iinntteerrvveennttiioonnss,,  
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ddooiitt  êêttrree  aaggrréééé  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  ddee  ssoonn  ppaayyss    eett  aacccceeppttéé  ppaarr  lleess  

sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

  

33--  CCoonnddiittiioonnss  dd’’aaggrréémmeenntt  
  

33--11  EExxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  
  

  

33..11..11--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddooiitt  ddééssiiggnneerr  uunn  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  qquuii  ddééttiieenntt  lleess  

ppoouuvvooiirrss  ssttaattuuttaaiirreess  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  qquuee  ttoouutteess  lleess  rreessssoouurrcceess  nnéécceessssaaiirreess  

hhuummaaiinneess  eett  mmaattéérriieelllleess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ll’’eennttrreettiieenn  eexxiiggéé  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  rrèègglleemmeenntt  eenn  vviigguueeuurr..  

  

33..11..22--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ddééssiiggnneerr  uunn  rreessppoonnssaabbllee  oouu  uunn  ggrroouuppee  

ddee  rreessppoonnssaabblleess  aayyaanntt  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  aapppprroopprriiééeess  eett  uunnee  eexxppéérriieennccee  

ssaattiissffaaiissaannttee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  aaéérroonneeffss    eett//oouu  éélléémmeenntt  

dd’’aaéérroonneeff  eett  aacccceeppttéé  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  IIll  lluuii  

iinnccoommbbee  nnoottaammmmeenntt  ddee  ss''aassssuurreerr  qquuee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee    ssaattiissffaaiitt  aauuxx  

eexxiiggeenncceess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  CCee  rreessppoonnssaabbllee  oouu  ccee  ggrroouuppee  ddee  

rreessppoonnssaabblleess  ddooiitt  rreennddrree  ccoommppttee  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee..  

  

33..11..33--  LLee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ddooiitt  ddééssiiggnneerr  uunnee  ppeerrssoonnnnee,,  aayyaanntt  ppoouurr  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ffaaiirree  ffoonnccttiioonnnneerr  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  yy  ccoommpprriiss  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  

rreettoouurr  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss..  CCee  rreessppoonnssaabbllee  ddééppeenndd  hhiiéérraarrcchhiiqquueemmeenntt  ddiirreecctteemmeenntt  dduu  

ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  aaffiinn  dd''aassssuurreerr  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  rreessttee  ttoouujjoouurrss  ccoorrrreecctteemmeenntt  

iinnffoorrmméé  ddeess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  eett  àà  ssaa  ccoonnffoorrmmiittéé  àà  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  

  

33..11..44--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ddiissppoosseerr  dd''uunn  ppllaann  ddee  pprroodduuccttiioonn  

hhoommmmeess--hheeuurreess  mmoonnttrraanntt  qquuee  cceett  oorrggaanniissmmee  aa  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddee  ppeerrssoonnnneell  ppoouurr  

ppllaanniiffiieerr,,  eeffffeeccttuueerr,,  ccoonnttrrôôlleerr  ll''eennttrreettiieenn  eett  ggéérreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss..    

  

33..11..55--  LLaa  ccoommppéétteennccee  dduu  ppeerrssoonnnneell  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  llaa  mmaaiinntteennaannccee  oouu  ddaannss  lleess  

aauuddiittss  qquuaalliittéé  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  eett  ccoonnttrrôôllééee  ssuuiivvaanntt  ddeess  pprrooccéédduurreess  eett  ddeess  ccrriittèèrreess  

aapppprroouuvvééss  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  ttrraannssppoorrtt..  LLee  mmaaiinnttiieenn  ddee  

ccoommppéétteennccee  ddee  ccee  ppeerrssoonnnneell  ddooiitt  êêttrree  ééttaabbllii  ssuuiivvaanntt  ddeess  pprrooccéédduurreess  eett  ddeess  ccrriittèèrreess  

aapppprroouuvvééss  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

  

33..11..66--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ss’’aassssuurreerr  qquuee    llee  ppeerrssoonnnneell  eeffffeeccttuuaanntt  

ddeess  ccoonnttrrôôlleess  nnoonn  ddeessttrruuccttiiffss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa    nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

dd''aaéérroonneeff  oouu  dd''éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  ddooiitt  êêttrree  ccoonnvveennaabblleemmeenntt    qquuaalliiffiiéé  àà  cceett  eeffffeett..  

CCeettttee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ttuunniissiieennnnee  eenn  vviigguueeuurr  
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oouu  àà  ttoouuttee  aauuttrree  nnoorrmmee  ééqquuiivvaalleennttee  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  

MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

  

33..11..77--  LLee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  nn’’eesstt  aauuttoorriisséé  àà  eeffffeeccttuueerr  ddeess  

ooppéérraattiioonnss  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ssuurr  uunn  aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeennttss  dd’’aaéérroonneeff,,  ss’’iill  nn’’eesstt  ppaass  

ttiittuullaaiirree  ddee  llaa  lliicceennccee  eett  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  eexxiiggééeess  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  

vviigguueeuurr..  

  

33..11..88--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ddiissppoosseerr  ddeess  ddoossssiieerrss  àà  jjoouurr  dduu  

ppeerrssoonnnneell  vviisséé  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  33..11  eett  33..22  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  IIll  ddooiitt  eenn  oouuttrree  

lleess  ccoonnsseerrvveerr    2244  mmooiiss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  cceessssaattiioonn  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  
 

33--22  PPeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  pprroonnoonncceerr  ll’’aapppprroobbaattiioonn    

ppoouurr  llaa    rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee      

  

33..22--11  AAuuccuunnee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  hhaabbiilliittééee  àà  pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  

rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ss’’iill  nn’’eesstt  ppaass  ttiittuullaaiirree  ddee  llaa  lliicceennccee  eett  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  eexxiiggééeess  

ppaarr  llaa    rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  

  

NNoottee  ::  CCeettttee  ppeerrssoonnnnee  ddooiitt,,  eenn  oouuttrree,,  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  

pprréésseennttee  sseeccttiioonn..  
  

33..22..22--  AAuuccuunnee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  hhaabbiilliittééee  àà  pprroonnoonncceerr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  

rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  aavvaanntt  qquu’’eellllee  ssooiitt  éévvaalluuééee  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ssuurr  

sseess  ccoommppéétteenncceess  eett  sseess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss    ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ddeess  pprrooccéédduurreess  

aapppprroouuvvééeess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

  

33..22..33--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  

pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  aa  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  

aapppprroopprriiééee  ddee  ll''aaéérroonneeff  oouu  dd’’éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  àà  eennttrreetteenniirr  aaiinnssii  qquuee  ddeess  

pprrooccéédduurreess  aassssoocciiééeess  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  aavvaanntt  llaa  ddéélliivvrraannccee  oouu  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  

ll''hhaabbiilliittaattiioonn..    

  

33..22..44--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  

pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  aa  pprraattiiqquuéé  ll''eennttrreettiieenn  

dd''aaéérroonneeffss  eenn  ccoonnddiittiioonnss  rrééeelllleess  ddaannss  aauu  mmooiinnss  ssiixx  mmooiiss  rrééppaarrttiiss  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  

ddee  2244  mmooiiss..    

  

33..22..55--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  

pprroonnoonncceerr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  rreeççooiitt  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  uunnee  

ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  aauu  ccoouurrss  ddee  cchhaaqquuee  ppéérriiooddee  ddee  ddeeuuxx  aannss  eett  qquu’’iill  aa  ddeess  
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ccoonnnnaaiissssaanncceess  àà  jjoouurr  ssuurr  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  aapppprroopprriiééee,,  lleess  pprrooccéédduurreess  ddee  

ll''oorrggaanniissmmee  eett  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ffaacctteeuurrss  hhuummaaiinnss..    

  

UUnn  pprrooggrraammmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ppoouurr  ccee  ppeerrssoonnnneell  eett  dduu  ppeerrssoonnnneell  

ddee  ssoouuttiieenn  ddeess  ccaattééggoorriieess  BB11  eett  BB22  ddooiitt  êêttrree  ééttaabbllii..  

  

33..22..66--  LL’’hhaabbiilliittaattiioonn  àà  pprroonnoonncceerr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  eesstt  

ddéélliivvrrééee  aauu  nnoomm  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ppaarr  llee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ssyyssttèèmmee  

qquuaalliittéé..  LL’’hhaabbiilliittaattiioonn  ddooiitt  ssppéécciiffiieerr  ccllaaiirreemmeenntt  ssoonn  éétteenndduuee  eett  sseess  lliimmiitteess..  

  

33..22..77--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ccoonnsseerrvveerr  uunn  ddoossssiieerr  ppoouurr  ttoouuttee    

ppeerrssoonnnnee  hhaabbiilliittééee  àà  pprroonnoonncceerr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  eett  llee  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ssoouuttiieenn  ddeess  ccaattééggoorriieess  BB11eett  BB22..  CCee  ddoossssiieerr  ddooiitt  ccoonntteenniirr  ::    
  

11--  LLee  nnoomm  eett  pprréénnoomm  ;;  

22--  LLaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  ;;  

33--  UUnnee  ccooppiiee  ddee  llaa  lliicceennccee  ;;  

44--  TToouutteess  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  aapppprroopprriiééeess  eeffffeeccttuuééeess  ;;  

55--  LL’’eexxppéérriieennccee  ;;  

66--  LL’’éétteenndduuee  ddee  ll''hhaabbiilliittaattiioonn  ;;  

77--  LLaa  ddaattee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ddéélliivvrraannccee  ddee  ll''hhaabbiilliittaattiioonn  ;;  

88--  LLaa  ddaattee  dd''eexxppiirraattiioonn  ddee  ll''hhaabbiilliittaattiioonn..  

  

33..22..88--  LLeess  ddoossssiieerrss  dduu  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  pprroonnoonncceerr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  

rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééss  ssoouuss  nn''iimmppoorrttee  qquueellllee  ffoorrmmee  ddaannss  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  ssééccuurriissééeess..  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ddee  

ll''oorrggaanniissmmee..  LLee  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  aauuttoorriissééeess  àà  aaccccééddeerr  àà  cceess  ddoossssiieerrss  ddooiitt  

êêttrree  lliimmiittéé..  

  

33..22..99--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ccoonnsseerrvveerr  lleess  ddoossssiieerrss  dduu  ppeerrssoonnnneell  

hhaabbiilliittéé  àà  pprroonnoonncceerr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ppeennddaanntt  aauu  mmooiinnss  

uunnee  ppéérriiooddee  ddee  2244  mmooiiss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  cceessssaattiioonn  ddee  lleeuurr  aaccttiivviittéé  aauu  sseeiinn  

ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  oouu  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  dduu  rreettrraaiitt  ddee  lleeuurr  hhaabbiilliittaattiioonn..  

  

33--33  EExxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llooccaauuxx  

  

33..33..11--  LLeess  llooccaauuxx  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddaappttééss  àà  ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  pprréévvuuss,,  aassssuurraanntt  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr    uunnee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  iinntteemmppéérriieess..  LLeess  aatteelliieerrss  ssppéécciiaalliissééss  eett  lleess  

hhaannggaarrss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccllooiissoonnnnééss  ccoommmmee  iill  ccoonnvviieenntt,,  ppoouurr  pprréévveenniirr  ttoouuttee  

ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ttrraavvaaiill..  
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33..33..22--  LLeess  iimmppllaannttaattiioonnss  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddaappttééeess  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

ttrraavvaauuxx,,  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé,,  àà  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  aauuxx  eennrreeggiissttrreemmeennttss  

tteecchhnniiqquueess..  

  

  

  

33..33..33--  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddaappttééeess  àà  llaa  ttââcchhee  àà  eeffffeeccttuueerr  eett  aauuxx  

eexxiiggeenncceess  ssppéécciiffiiqquueess  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess  ssaauuff  iimmppéérraattiiff  lliiéé  àà  

ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  dd''uunnee  ttââcchhee  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréésseerrvvééeess  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  

aassssuurraanntt  qquuee  ll''eeffffiiccaacciittéé  dduu  ppeerrssoonnnneell  nnee  ssooiitt  ppaass  ddééggrraaddééee..  

  

33..33..44--  LLeess  llooccaauuxx  ddee  ssttoocckkaaggee  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréévvuuss  ppoouurr  lleess  éélléémmeennttss  dd’’aaéérroonneeffss,,  

lleess    iinnssttrruummeennttss,,  lleess  oouuttiillllaaggeess  eett  lleess  mmaattéérriiaauuxx..  LLeess    ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssttoocckkaaggee  

ddooiivveenntt  aassssuurreerr  llaa  ssééggrrééggaattiioonn  eennttrree  lleess  éélléémmeennttss  dd’’aaéérroonneeffss  eett  lleess  mmaattéérriiaauuxx  

aapptteess  àà  êêttrree  uuttiilliissééss  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  lleess  éélléémmeennttss  dd’’aaéérroonneeffss,,  lleess  mmaattéérriiaauuxx,,  lleess  

iinnssttrruummeennttss  eett  lleess  oouuttiillllaaggeess  iinnaapptteess  àà  êêttrree  uuttiilliissééss  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..    

  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssttoocckkaaggee  ddooiivveenntt  êêttrree  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  

iinnssttrruuccttiioonnss  ddeess  ccoonnssttrruucctteeuurrss  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  eett  ll’’eennddoommmmaaggeemmeenntt  

ddeess  éélléémmeennttss  ssttoocckkééss..  LL’’aaccccèèss  aauuxx  llooccaauuxx  ddee  ssttoocckkaaggee  ddooiitt  êêttrree  rreessttrreeiinntt  aauu  

ppeerrssoonnnneell  aauuttoorriisséé..  

  

33--44  EExxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  ddeess  iinnssttrruummeennttss,,    
ddeess  oouuttiillllaaggeess  eett    dduu  mmaattéérriieell  

  

  

33..44..11--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ddiissppoosseerr  ddeess  iinnssttrruummeennttss,,  ddeess  oouuttiillllaaggeess  

eett  dduu  mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  lleess    ttrraavvaauuxx  eennttrraanntt  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  

ssoonn  aaggrréémmeenntt..  

  

33..44..22--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  vvéérriiffiieerr  eett  ééttaalloonnnneerr  àà  ddeess  ppéérriiooddiicciittééss  

ggaarraannttiissssaanntt  llee  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  llaa  pprréécciissiioonn  ddeess  oouuttiillllaaggeess,,  ddeess  

iinnssttrruummeennttss,,  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess  iinnssttrruummeennttss  ddee  mmeessuurree  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee..  IIll  ddooiitt,,  eenn  

oouuttrree,,  ccoonnsseerrvveerr  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  cceess  ééttaalloonnnnaaggeess  eett  lleess  nnoorrmmeess  uuttiilliissééeess..  

  

33..44..33--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ddiissppoosseerr  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  

rreellaattiivvee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn,,  àà  ll’’eennttrreettiieenn  eett  àà  ll’’ééttaalloonnnnaaggee  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  pprréévvuuss  aauu  

ppaarraaggrraapphhee    33--44--11  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  
 

33--55  DDoonnnnééeess  dd’’eennttrreettiieenn  
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33..55..11--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ddéétteenniirr  eett  uuttiilliisseerr  ddeess  ddoonnnnééeess  

dd''eennttrreettiieenn  àà  jjoouurr  aapppplliiccaabblleess  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ll’’eennttrreettiieenn  yy  ccoommpprriiss  lleess  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  lleess  rrééppaarraattiioonnss..    
  

LLeess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  aapppplliiccaabblleess  ssoonntt  ::  

      

11--  TToouutteess  lleess  eexxiiggeenncceess,,  pprrooccéédduurreess,,  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  oouu  

ccoonnssiiggnneess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ;;    

  

22--  TToouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ccoommmmuunniiqquuééee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  

dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt    aauuxx  eexxppllooiittaannttss  dd’’aaéérroonneeffss  ;;  

  

33--  TToouutteess  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabblleess  ppuubblliiééeess  ppaarr  uunnee  

aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ééttrraannggèèrree  lloorrssqquu''eellllee  eesstt  ll''aauuttoorriittéé  pprriimmaaiirree  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  

ddee  ttyyppee  dd’’aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd’’aaéérroonneeff  ;;  

  

44--  LLeess  iinnssttrruuccttiioonnss  aapppplliiccaabblleess  ppoouurr  llee    mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  

ddéélliivvrrééeess  ppaarr  lleess  ddéétteenntteeuurrss  ddee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee,,  lleess  ddéétteenntteeuurrss  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  

ttyyppee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ppoouurr  ppuubblliieerr  ddee  tteelllleess  

ddoonnnnééeess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  pprreessccrriitteess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  

ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ;;  

  

                    55--  TToouuttee  ddoonnnnééee  aapppplliiccaabbllee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ppaarraaggrraapphhee  33--55--22  ddee  llaa  

pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

33..55..22--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  nnee  ppeeuutt  mmooddiiffiieerr  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  dd''eennttrreettiieenn  

qquuee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunnee  pprrooccéédduurree  ddééccrriittee  ddaannss  llee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  

ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  IIll  ddooiitt  ddéémmoonnttrreerr  qquuee  cceess  iinnssttrruuccttiioonnss  mmooddiiffiiééeess  

aabboouuttiisssseenntt  àà  ddeess  nnoorrmmeess  dd''eennttrreettiieenn  ééqquuiivvaalleenntteess  oouu  aamméélliioorrééeess  eett  iill  ddooiitt  

iinnffoorrmmeerr  pprrééaallaabblleemmeenntt  llee  ddéétteenntteeuurr  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee..    

  

33..55..33--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ééttaabblliirr  ddeess  pprrooccéédduurreess  ppoouurr  ss''aassssuurreerr  qquuee  

ttoouuttee  pprrooccéédduurree,,  pprraattiiqquuee,,  iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  iinnssttrruuccttiioonn  dd’’eennttrreettiieenn  ccoonntteennuuee  ddaannss  

lleess  ddoonnnnééeess  dd’’eennttrreettiieenn  uuttiilliissééeess  qquuii  ss’’aavvèèrree  êêttrree  iimmpprréécciissee,,  iinnccoommppllèèttee  oouu  

aammbbiigguuëë,,  eesstt  eennrreeggiissttrrééee  eett  nnoottiiffiiééee  àà  ll’’aauutteeuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  dd’’eennttrreettiieenn    

  

33..55..44--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ddiissppoosseerr  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ddooccuummeennttss  ccii--

aapprrèèss,,  ppoouurr  lleess  aaéérroonneeffss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  dd’’aaéérroonneeffss  ddeevvaanntt  yy  êêttrree  eennttrreetteennuuss,,  

rrééppaarrééss  oouu  rréévviissééss  ::  

  

--  LLeess  mmaannuueellss  ddee  mmaaiinntteennaannccee  eett  ddee  rrééppaarraattiioonn  ;;  
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--  LLeess  bbuulllleettiinnss  ddee  sseerrvviiccee  dduu  oouu  ddeess  ccoonnssttrruucctteeuurrss  ;;  

--  LLeess  ccaarrtteess  ddee  ttrraavvaaiill  ;;  

--  LLeess  ccaattaalloogguueess  ddeess  ppiièècceess  ddee  rreecchhaannggee  ;;  

--  LLeess  mmaannuueellss  ddee  rréévviissiioonn  eett  ddee  rrééppaarraattiioonn..  

  

LLeess  ccaarrtteess  ddee  ttrraavvaaiill  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ggéérrééeess  ppaarr  oorrddiinnaatteeuurr  eett  tteennuueess  ddaannss  uunnee  

bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  éélleeccttrroonniiqquueess  ssoouuss  rréésseerrvvee,,  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  aapppprroopprriiééee  ccoonnttrree  

ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  iilllliicciitteess..  

  

33..55..55--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee,,  lloorrssqquuee  nnéécceessssaaiirree,,  

llee  ppeerrssoonnnneell  dd''eennttrreettiieenn  aaiitt  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ttoouutteess  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  

aapppplliiccaabblleess..  

  

33..55..66--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ééttaabblliirr  uunnee  pprrooccéédduurree  ddeessttiinnééee  àà  ggaarraannttiirr  

qquuee  lleess  ddoonnnnééeess  dd’’eennttrreettiieenn  qquu’’iill  ccoonnttrrôôllee  ssoonntt  mmiisseess  àà  jjoouurr..  

  

  33--66  AAtttteessttaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  
  

33..66..11--  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  dd''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  êêttrree  éémmiiss  ppaarr  

uunnee  ppeerrssoonnnnee  hhaabbiilliittééee  àà  cceett  eeffffeett..  CCee  cceerrttiiffiiccaatt  eesstt  ddéélliivvrréé  aauu  nnoomm  ddee  

ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  lloorrssqquuee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  hhaabbiilliittééee  ss''eesstt  aassssuurrééee  qquuee  

ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn  eexxiiggéé  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  ccoorrrreecctteemmeenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprrooccéédduurreess  

pprréécciissééeess  ddaannss  llee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

  

33..66..22--  LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  lleess  

pprriinncciippaauuxx  éélléémmeennttss  ddee  ll''eennttrreettiieenn  eeffffeeccttuuéé,,  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  cceett  eennttrreettiieenn  aa  ééttéé  

tteerrmmiinnéé  ll''iiddeennttiittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee,,  lleess  rrééfféérreenncceess  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  

ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  eett  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhaabbiilliittééee  àà  pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn..  

  

33..66..33--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ccoonnssiiggnneerr  ddaannss  llee  cceerrttiiffiiccaatt  

dd’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  ll’’eennttrreettiieenn  eexxiiggéé  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaanntt  ddee  

ll’’aaéérroonneeff  eett  nnoonn  aacchheevvéé..  

  

33..66..44--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  nnee  ddooiitt  ppaass  ddéélliivvrreerr  àà  ll’’eexxppllooiittaanntt  uunn  

cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aapppprroobbaattiioonn  ssii  llaa  mmaaiinntteennaannccee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eeffffeeccttuuééee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  

aauuxx  pprrooccéédduurreess  dduu  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  
  

  

33--77  DDoossssiieerr  ddee  ttrraavvaauuxx  
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33..77..11--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ccoonnsseerrvveerr  llee  ddééttaaiill  ddee  ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  

eeffffeeccttuuééss  ssoouuss  uunnee  ffoorrmmee  aacccceeppttééee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  

TTrraannssppoorrtt..  

  

33..77..22--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ffoouurrnniirr  ll’’oorriiggiinnaall  ddee  cchhaaqquuee  cceerrttiiffiiccaatt  

dd''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  àà  ll''eexxppllooiittaanntt  ddee  ll''aaéérroonneeff,,  aaiinnssii  qq''uunn  

eexxeemmppllaaiirree  ddee  ttoouuttee  ddoonnnnééee  ssppéécciiffiiqquuee  aapppprroouuvvééee,,  uuttiilliissééee  ppoouurr  lleess  rrééppaarraattiioonnss  

oouu  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  

  

33..77..33--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ccoonnsseerrvveerr  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddee  ttoouuss  lleess  

ddoossssiieerrss  ddééttaaiillllééss  ddeess  ttrraavvaauuxx  eett  ddee  ttoouutteess  lleess  ddoonnnnééeess  dd’’eennttrreettiieenn  aassssoocciiééeess  

ppeennddaanntt  2244  mmooiiss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  ll''aaéérroonneeff  oouu  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  

ccoonncceerrnnéé  ppaarr  lleessddiittss  ttrraavvaauuxx  aa  rreeççuu  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ppaarr  

ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

  

  

33--88  CCoommpptteess--rreenndduuss  dd’’éévvéénneemmeennttss    
  

33..88..11--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  iinnffoorrmmeerr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  

MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  eett  llee  ddéétteenntteeuurr  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  ddee  ll’’aaéérroonneeff,,  ddee  ttoouutt  

ééttaatt  ddee  ll’’aaéérroonneeff  oouu  ddee  ll’’éélléémmeenntt  dd’’aaéérroonneeff  ccoonnssttaattéé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  qquuii  aa  

pprroovvooqquuéé  oouu  ppeeuutt  pprroovvooqquueerr  uunnee  ccoonnddiittiioonn  qquuii  ppoorrttee  ggrraavveemmeenntt  aatttteeiinnttee  àà  llaa  

ssééccuurriittéé  dduu  vvooll..  

  

CCeettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  rraappppoorrttééee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ccoommppttee--rreenndduu  ééttaabbllii  

ssuurr  uunn  ffoorrmmuullaaiirree,,  dd''uunnee  mmaanniièèrree  pprreessccrriittee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  

MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  IIll  ddooiitt  ccoonntteenniirr  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’ééttaatt    

ccoonnssttaattéé  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

  

LLeess  ccoommpptteess--rreenndduuss  ssoonntt  ééttaabblliiss  ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee,,  eett  eenn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  

ddaannss  lleess  7722  hheeuurreess  aapprrèèss  qquuee  ll’’oorrggaanniissmmee  aa  iiddeennttiiffiiéé  ll’’ééttaatt..  

  

33..88..22--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  iinnffoorrmmeerr  ll’’eexxppllooiittaanntt  ddee  ttoouutt  ééttaatt  

aaffffeeccttaanntt  sseess  aaéérroonneeffss  oouu  éélléémmeennttss  dd’’aaéérroonneeffss,,  lloorrssqquuee  ll’’eennttrreettiieenn  eesstt  eeffffeeccttuuéé  

sseelloonn  uunn  ccoonnttrraatt  ééttaabbllii  aavveecc  cceett  eexxppllooiittaanntt..    

  

33--99  PPrrooccéédduurreess  dd’’eennttrreettiieenn  eett  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  

  

33..99..11--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ééttaabblliirr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  qquuaalliittéé  qquuii  ddooiitt  êêttrree  

iinnttééggrrééee  ddaannss  llee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  
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33..99..22--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ééttaabblliirr  ddeess  pprrooccéédduurreess  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  

lleess                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

rrèègglleess  dd''eennttrreettiieenn  eett  llee  rreessppeecctt  ddee  ttoouutteess  lleess  eexxiiggeenncceess  aapppplliiccaabblleess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  

pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

  33..99..33--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  

ccoommpprreennaanntt  nnoottaammmmeenntt  ::    

11--  DDeess  aauuddiittss  iinnddééppeennddaannttss  ddeessttiinnééss  àà  ssuurrvveeiilllleerr  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  

pprrooccéédduurreess  pprréévvuueess  ddaannss  llee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  aavveecc  lleess  rrèègglleess  dd''eennttrreettiieenn  eett  ccee  eenn  vvuuee  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleess  aaéérroonneeffss  eett  

lleess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeffss  eenn  ééttaatt  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé..    

  

LLeess  ppeettiittss  oorrggaanniissmmeess  ppeeuuvveenntt  ssoouuss--ttrraaiitteerr,,  llaa  ppaarrttiiee  aauuddiitt  iinnddééppeennddaanntt  dduu  

ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ppaarr  uunn  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  oouu  ppaarr  uunnee  

ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  tteecchhnniiqquueess  aapppprroopprriiééeess  eett  uunnee  eexxppéérriieennccee  

dd''aauuddiitt  jjuuggééee  ssaattiissffaaiissaannttee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

22--  UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  rreettoouurr  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  aauu  ggrroouuppee  ddee  

ppeerrssoonnnneess  pprréécciissééeess  ddaannss  llee  ppaarraaggrraapphhee  33--11--22  eett  aauu  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee,,  

aassssuurraanntt  qquuee  ddeess  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  aapppprroopprriiééeess  oonntt  ééttéé  pprriisseess  eenn  tteemmppss  uuttiillee..  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

44--  MMooddaalliittééss  ddee  ddééppôôtt  eett  dd’’aaggrréémmeenntt    

ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

  

44--11  DDééppôôtt    dduu  ddoossssiieerr  dd’’aaggrréémmeenntt  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  

 

44..11..11--  TToouutt  oorrggaanniissmmee  ppoossttuullaanntt  àà  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunn  aaggrréémmeenntt  dd''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  aaddrreesssseerr  uunnee  ddeemmaannddee  aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunn  ddoossssiieerr  dd’’aaggrréémmeenntt,,  

eenn  ttrrooiiss  eexxeemmppllaaiirreess,,  ssoouuss  llee  ttiimmbbrree  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee,,  aauuxx  sseerrvviicceess  

ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..    

  

44..11..22--  LLee  ddoossssiieerr  vviisséé  aauu  ppaarraaggrraapphhee  pprrééccèèddeenntt  ddooiitt  êêttrree  iinnttiittuulléé  ""mmaannuueell  ddeess  

ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee""..  IIll  ddooiitt  ccoonntteenniirr  lleess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

  

    11--  UUnnee  ddééccllaarraattiioonn  ssiiggnnééee  ppaarr  llee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ccoonnffiirrmmaanntt  qquuee  llee  

mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  eett  ttoouuss  lleess  mmaannuueellss  aassssoocciiééss  pprroouuvveenntt  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  ddee  
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ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  àà  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn  eett  qquuee  ll''oorrggaanniissmmee  ss''yy  

ccoonnffoorrmmeerraa  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  ;;  

  

22--  LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  qquuaalliittéé  aauu  nniivveeaauu  ddee  

ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

  

33--  LLeess  ttiittrreess  eett  lleess  nnoommss  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  aapppprroouuvvééss  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  

ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ;;    

  

44--  LLeess  ttââcchheess  eett  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  ddaannss  

ll''aalliinnééaa  ((33))  dduu  pprréésseenntt  ppaarraaggrraapphhee,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ddoommaaiinneess  qquu''iillss  ppeeuuvveenntt  

ddiirreecctteemmeenntt  ttrraaiitteerr  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  aauu  

nnoomm  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

  

55--  UUnn  oorrggaanniiggrraammmmee  mmoonnttrraanntt  lleess  cchhaaîînneess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  

rreessppoonnssaabblleess  ssppéécciiffiiééss  ddaannss  ll''aalliinnééaa  ((33))  dduu  pprréésseenntt  ppaarraaggrraapphhee  ;;  

  

66--  LLaa  lliissttee  dduu  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  

eenn  sseerrvviiccee  ;;  

  

  

77--  UUnnee  ddeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  ;;  

  

88--  UUnnee  ddeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  llooccaauuxx  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

  

99--  LL''éétteenndduuee  dduu  ddoommaaiinnee  dd''aaccttiivviittéé  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddee  ll''aaggrréémmeenntt  ;;  

  

1100--  LLaa  pprrooccéédduurree  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  ll''éévvoolluuttiioonn  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  ;;  

  

1111--  LLaa  pprrooccéédduurree  dd''aammeennddeemmeenntt  dduu  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  

ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

  

1122--  LLeess  pprrooccéédduurreess  eett  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee,,  

ééttaabblliieess  sseelloonn  lleess  eexxiiggeenncceess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn  ;;  

  

1133--  LLaa  lliissttee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ppoouurr  lleessqquueellss  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

ffoouurrnniitt  lleess  pprreessttaattiioonnss  dd''eennttrreettiieenn  dd''aaéérroonneeffss,,  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss,,  ddeess  

ssiitteess  dd''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ccoonnttrraaccttaannttss..    
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44..11..33--  LLaa  ffoorrmmee  eett  llee  ccoonntteennuu  dduu  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  eesstt  pprréévvuu  ppaarr  ll’’aannnneexxee  22  àà  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

44--22  MMooddaalliittééss  dd’’aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa    ddéélliivvrraannccee  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt    
  

44..22..11--  LLeess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  ssaaiissiiss  

ddee  llaa  ddeemmaannddee,,  ttrraannssmmeetttteenntt,,  ppoouurr  aavviiss,,  llee  ddoosssseerr  dd’’aaggrréémmeenntt  àà  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  

dd’’ééttuuddee  ddoonntt  lleess  pprréérrooggaattiivveess  eett  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ssoonntt  ffiixxééeess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  

ssuuiivvaannttss..  

  

44..22..22--  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  eesstt  cchhaarrggééee  ddee  ll’’ééttuuddee  dduu  ddoossssiieerr  dd’’aaggrréémmeenntt  ssoouummiiss  aauuxx  

sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  eellllee  

ddiissppoossee  dduu  ddooccuummeenntt  vviisséé  aauu  ppaarraaggrraapphhee  44--22--11  ccii--ddeessssuuss..  EEllllee  ppeeuutt  iinnvviitteerr  llee  

ppoossttuullaanntt  àà  ffoouurrnniirr  ttoouuss  aauuttrreess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  jjuuggééss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’ééttuuddee..  EEllllee  

ffaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree  ssoonn  aavviiss  aauuxx  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee,,  eett  ssuuggggèèrree  

llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  qquuee  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssooiieenntt  aappppoorrttééeess  aauu  ddoossssiieerr  ssoouummiiss..  

  

44..22..33--  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’ééttuuddee  eesstt  ccoommppoossééee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

��    UUnn  rreepprréésseennttaanntt  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee,,  

pprrééssiiddeenntt  ;;  

  

��      UUnn  rreepprréésseennttaanntt  ll’’OOffffiiccee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  eett  ddeess  AAéérrooppoorrttss  ;;  

mmeemmbbrree  ;;  

  

��      LLee  rreessppoonnssaabbllee  qquuaalliittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dd’’aaéérroonneeffss  àà  

eennttrreetteenniirr,,  mmeemmbbrree  ;;  

  

  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  ppeeuutt  ffaaiirree  aappppeell  àà  ddeess  eexxppeerrttss  cchhooiissiiss  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  

ccoommppéétteennccee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  mmaattéérriieell  àà  eennttrreetteenniirr  ((oouu))  ddee  lleeuurr  eexxppéérriieennccee  

ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  mmaaiinntteennaannccee..  

  

44..22..44--  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’ééttuuddee  ttiieennddrraa  ssaa  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ddeeuuxx  

mmooiiss  aapprrèèss    llaa  ddaattee  dduu  ddééppôôtt  dduu  ddoossssiieerr  ccoonnssiiddéérréé..  

  

44..22..55--  CChhaaqquuee  ddoossssiieerr  dd''aaggrréémmeenntt  oouu  dd’’aammeennddeemmeenntt  dd’’uunn  aaggrréémmeenntt  eexxiissttaanntt  ddooiitt  

ffaaiirree  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  ééttuuddee  eenn  ddeeuuxx  pphhaasseess  ::  

  

11--  LLaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  aa  ppoouurr  bbuutt  dd''ééttuuddiieerr  llee  ddoossssiieerr  eett  ddee  vvéérriiffiieerr  ssaa  

ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn  ;;  
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LLoorrssqquuee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  jjuuggeerraa  llee  ddoossssiieerr  aacccceeppttaabbllee,,  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  

ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  aauuttoorriisseerraa,,  àà  ttiittrree  eexxcceeppttiioonnnneell,,  ll’’oorrggaanniissmmee  àà  eennttrreepprreennddrree  

llee  ttyyppee  dd’’eennttrreettiieenn  ddeemmaannddéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddoossssiieerr  ddééppoosséé..      

  

22--  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  vvéérriiffiieerr  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  qquuee  ll’’oorrggaanniissmmee  

ddee  mmaaiinntteennaannccee  eenn  qquueessttiioonn  eesstt  oorrggaanniisséé  eett  ddoottéé  ddeess  mmooyyeennss  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  

iinnddiiccaattiioonnss    ccoonntteennuueess  ddaannss    llee  ddoossssiieerr..  

  

SSeelloonn  lleess  ccoonnssttaattss  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx  pphhaasseess  

mmeennttiioonnnnééeess  ccii--ddeessssuuss  eett  aaffiinn  dd’’oobbtteenniirr  ll’’aaggrréémmeenntt,,  llee  ppoossttuullaanntt  ddeevvrraa  

eennttrreepprreennddrree  lleess  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ssee  mmeettttrree  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  

aavveecc  llee  mmaannuueell  ddééppoosséé  eett  lleess  eexxiiggeenncceess  rréégglleemmeennttaaiirreess  eenn  vviigguueeuurr..    

  

LLee  ppoossttuullaanntt  nn’’aayyaanntt  ppaass  ppuu  oobbtteenniirr  ll’’aaggrréémmeenntt  ddaannss  lleess  66  mmooiiss  ssuuiivvaanntt,,  

ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  ccoonnttiinnuueerr  

àà  eennttrreepprreennddrree  llee  ttyyppee  dd’’eennttrreettiieenn  ddeemmaannddéé..    

  

AApprrèèss  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  ll''aaggrréémmeenntt  dduu  MMiinniissttrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  eesstt  ddéélliivvrréé  aauu  

ppoossttuullaanntt  rreemmpplliissssaanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiiggééeess..  

  

  

44..22..66--  LLaa  ddéélliivvrraannccee  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  eesstt  eeffffeeccttuuééee  eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  ::  

  

11  --  DDéécciissiioonn  dd’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  MMiinniissttrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  pprréécciissaanntt  

nnoottaammmmeenntt  ::  

  

--  NNoomm  eett  aaddrreessssee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

      

--  DDaattee  ddee  ddéélliivvrraannccee  eett  llaa  ppéérriiooddee  ddee  vvaalliiddiittéé  qquuii  nnee  ddooiitt  ppaass  

ddééppaasssseerr  2244  mmooiiss  ;;  

  

--  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ;;  

  

--  DDoommaaiinneess  ccoouuvveerrttss  ppaarr  ll’’aaggrréémmeenntt  eett  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  aauuttoorriissééeess  

tteellllee  qquuee  llaa  ccaattééggoorriiee  dd’’eennttrreettiieenn,,  llaa  rrééppaarraattiioonn  eett  llaa  rréévviissiioonn..  

  

22--  CCooppiiee  dduu  ddoossssiieerr  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  pprreemmiièèrree  ppaaggee  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ttrrooiiss  

eexxeemmppllaaiirreess  ddee  ccee  ddoossssiieerr  llaa  mmeennttiioonn  ""AApppprroouuvvéé""  ssuuiivviiee  ddee  llaa  rrééfféérreennccee  

eett  ddee  llaa  ddaattee  dd’’aapppprroobbaattiioonn..  



Page 15 sur 17 

  

44..22..77--  LLeess  aammeennddeemmeennttss  pprrooppoossééss  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  oouu  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  ttoouutteess  aauuttrreess  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiisseess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  qquu’’aapprrèèss  aapppprroobbaattiioonn  ddeess  

sseerrvviicceess    ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee  

pprrooccéédduurree  qquuee  ppoouurr  ll’’aaggrréémmeenntt  iinniittiiaall  dduu  ddoossssiieerr  dd’’aaggrréémmeenntt..  

  

44..22..88--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  nnee  ppeeuutt  eeffffeeccttuueerr  lleess  ttââcchheess  ssuuiivvaanntteess  qquuee  ssii  

eelllleess  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  eett  ccoonnffoorrmmeess  aauu  mmaannuueell  ddee  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee::  

  11--  LL’’eennttrreettiieenn  dd’’aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ppoouurr  lleeqquueell  iill  eesstt  aaggrréééé,,  aauuxx  

ssiitteess  pprréécciissééss  ssuurr  llaa  ddéécciissiioonn  dd''aaggrréémmeenntt  eett  ddaannss  llee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  

ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

  

  22--  LL''eennttrreettiieenn  dd’’aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ppoouurr  lleeqquueell  iill  eesstt  aaggrréééé,,  ddaannss  

uunn  aauuttrree  oorrggaanniissmmee    ttrraavvaaiillllaanntt  ssoouuss  ssoonn  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ;;    

33--  LL’’eennttrreettiieenn  dd’’aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd’’aaéérroonneeff  ppoouurr  lleeqquueell  iill  eesstt  aaggrréééé,,  

ddaannss  uunn  ssiittee  qquueellccoonnqquuee,,    ssoouuss  rréésseerrvvee  qquuee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd''uunn  tteell  eennttrreettiieenn  ddééccoouullee  

ssooiitt  ddee  llaa  ppaannnnee  ddee  ll''aaéérroonneeff,,  ssooiitt  dduu  bbeessooiinn  dd’’eeffffeeccttuueerr  uunn  eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  

ooccccaassiioonnnneell,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssppéécciiffiiééeess  ppaarr  lleess  pprrooccéédduurreess  iinncclluusseess  

ddaannss  llee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

  44--  LL’’eennttrreettiieenn  dd’’aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd’’aaéérroonneeff  ppoouurr  lleeqquueell  iill  eesstt  aaggrréééé,,  ssuurr  

uunn  ssiittee  eenn  lliiggnnee  ccaappaabbllee  dd''eeffffeeccttuueerr  ll''eennttrreettiieenn  mmiinneeuurr  ssii  llee  mmaannuueell  ddeess  

ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aauuttoorriissee  cceettttee  aaccttiivviittéé  ;;  

  

  55--  LLaa  ddéélliivvrraannccee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ppoouurr  

ll’’eennttrreettiieenn  eeffffeeccttuuéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ppooiinnttss  ((11))  àà  ((44))  dduu  pprréésseenntt  ppaarraaggrraapphhee..  

  

44..22..99--  UUnn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  nnee  ppeeuutt  eennttrreetteenniirr  uunn  aaéérroonneeff  oouu  uunn  éélléémmeenntt  

dd''aaéérroonneeff  ppoouurr  lleeqquueell  ll''aaggrréémmeenntt  aa  ééttéé  ddéélliivvrréé  qquuee  lloorrssqquuee  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss,,  lleess  

iinnssttrruummeennttss,,  lleess  oouuttiillllaaggeess,,  llee  mmaattéérriieell,,  lleess  ddoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  

hhaabbiilliittéé  àà  pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess..      

  

44..22..1100--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  nnoottiiffiieerr  aauuxx  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu    

MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ttoouuttee  pprrooppoossiittiioonn  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  uunnee  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  

ccoonncceerrnnaanntt  lleess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  aavvaanntt  qquu’’eelllleess  nnee  ssooiieenntt  rrééaalliissééeess  ::  

  

--  LLee  nnoomm  ;;  

--  LL’’aaddrreessssee  ;;  

--  TToouutt  ssiittee  aaddddiittiioonnnneell  ;;  

--  LLee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ;;  
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--  LL''uunnee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  rreessppoonnssaabblleess  ssppéécciiffiiééeess  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  33--

11--11              eett  33--11--22  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn  ;;  

--  LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss,,  lleess  iinnssttrruummeennttss,,  lleess  oouuttiillllaaggeess,,  llee  mmaattéérriieell,,  lleess  

pprrooccéédduurreess,,  llee  ddoommaaiinnee  dd''aaccttiivviittéé  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé  àà  

pprroonnoonncceerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee..  

  

LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  

jjuuggeenntt  mmiinneeuurreess  ddooiivveenntt  êêttrree  nnoottiiffiiééeess  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  eett  rrééaalliissééeess  ssaannss  

ll’’aapppprroobbaattiioonn  aauu  pprrééaallaabbllee..      

  

44..22..1111--  LLeess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ppeeuuvveenntt  ffiixxeerr  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  ffoonnccttiioonnnneerr  ppeennddaanntt  

llaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  vviissééeess  aauu  ppaarraaggrraapphhee  44--22--1100  ddee  llaa  

pprréésseennttee  ddéécciissiioonn,,  àà  mmooiinnss  qquuee  cceess  sseerrvviicceess  nnee  ddéécciiddeenntt  qquuee  ll''aaggrréémmeenntt  ssooiitt  

ssuussppeenndduu..  

  

44--33  SSééccuurriittéé  ééqquuiivvaalleennttee  
  

44..33..11  LLeess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ppeeuuvveenntt  eexxeemmpptteerr  uunn  

oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dd''uunnee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llee  pprréésseenntt  aarrrrêêttéé  

ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  àà  ttoouuttee  ccoonnddiittiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  qquuee  cceess  sseerrvviicceess  

eessttiimmeenntt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ggaarraannttiirr  uunnee  ssééccuurriittéé  ééqquuiivvaalleennttee..  

  

44..33..22  LLeess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ppeeuuvveenntt  eexxeemmpptteerr  uunn  

oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dd’’uunnee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llee  pprréésseenntt  aarrrrêêttéé  ssuurr  

llaa  bbaassee  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee  ppoouurr  uunn  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  llaa  

ccoonnffoorrmmiittéé  àà  ttoouuttee  ccoonnddiittiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  qquuee  cceess  sseerrvviicceess  eessttiimmeenntt  

nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ggaarraannttiirr  uunnee  ssééccuurriittéé  ééqquuiivvaalleennttee..  
  

55--  GGeessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  
  

55..11--  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee    mmaaiinntteennaannccee  ddooiitt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  

llaa  ssééccuurriittéé,,  aacccceeppttaabbllee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt,,  

qquuii  ddooiitt  ::  

                  

--  IIddeennttiiffiieerr  lleess  rriissqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  ;;  

  

--  AAssssuurreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddeess  

ppeerrffoorrmmaanncceess  ddee  ssééccuurriittéé  ;;  

  

                    --  AAssssuurreerr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ccoonnttiinnuuee  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  rréégguulliièèrree  ddeess  

ppeerrffoorrmmaanncceess                          ddee  ssééccuurriittéé  ;;  
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                    --  VViisseerr  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  gglloobbaalleess  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  

ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé..    

  

55..22--  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eesstt  ffiixxééee  ppaarr  

ddéécciissiioonn  dduu  MMiinniissttrree  dduu  TTrraannssppoorrtt..  

  

66--  RReettrraaiitt,,  ssuussppeennssiioonn,,  lliimmiittaattiioonn  oouu  rreeffuuss    

ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  

  

66..11--  PPoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  vvaalliiddiittéé  ddee  ssoonn  aaggrréémmeenntt,,  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

ddooiitt  ::  

  

--  CCoonnttiinnuueerr  àà  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn  ;;  

  

--  DDeemmaannddeerr  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  eett  mmeettttrree  àà  jjoouurr  llee  mmaannuueell  ddeess  

ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  àà  llaa  ddaattee  ddee  cceettttee  

ddeemmaannddee  ;;  

  

--  EEffffeeccttuueerr  lleess  ccoonnttrrôôlleess  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  qquuee  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  dd’’eennttrreettiieenn  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

66..22--  LL''aaggrréémmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  rreettiirréé,,  ssuussppeenndduu,,  lliimmiittéé  oouu  rreeffuusséé  dd’’êêttrree  rreennoouuvveelléé  ppaarr  

llee  MMiinniissttrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ssii  ::  

  

  11--  LLaa  qquuaalliittéé  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

eesstt  ddeevveennuuee  ddee  nnaattuurree  àà  ccoommpprroommeettttrree  llaa  ssééccuurriittéé  aaéérriieennnnee  ;;  

  

  22--  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  nnee  ss''eesstt  ppaass  ccoonnffoorrmméé  àà  ll''uunnee  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

LLee  rreettrraaiitt  ppeeuutt  êêttrree  ttoottaall  oouu  ppaarrttiieell,,  ddééffiinniittiiff  oouu  pprroovviissooiirree..  

  

66..33--  AAvvaanntt  ddee  rreettiirreerr,,  ssuussppeennddrree,,  lliimmiitteerr  oouu  rreeffuusseerr  ddee  rreennoouuvveelleerr  llaa  ddéécciissiioonn  

dd’’aaggrréémmeenntt,,  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  ddooiivveenntt  iinnffoorrmmeerr  

ppaarr  ééccrriitt  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  qquu’’iillss  lluuii  aaccccoorrddeenntt  uunn  ddééllaaii  rraaiissoonnnnaabbllee  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddeess  ééccaarrttss  ccoonnssttaattééss  ppoouurr  ssee  mmeettttrree  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..    
 



AANNNNEEXXEE  NN°°  22  
  

FFOORRMMEE  EETT  CCOONNTTEENNUU  DDUU  MMAANNUUEELL  DDEESS  SPECIFICATIONS DE 
L'ORGANISME DE MAINTENANCE D’AERONEFS  

  

  

11--  FFoorrmmee  dduu  mmaannuueell  ::  

  

LLee  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dd’’aaéérroonneeffss  ddooiitt  êêttrree  

pprréésseennttéé  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  ssuuiivvaannttee  ::  

  

11..11--  ppaappiieerr  ::  

  

--  llee  ppaappiieerr  uuttiilliisséé  ddooiitt  êêttrree  ddee  ccoouulleeuurr  bbllaanncchhee  ddee  pprrééfféérreennccee,,  aasssseezz  rrééssiissttaanntt  ;;  

  

--  LL’’iimmpprreessssiioonn  rreeccttoo  vveerrssoo  eesstt  ddééccoonnsseeiillllééee  ;;  

  

--  lleess  pphhoottooccooppiieess  dd’’uunn  ffoorrmmaatt  ccoonnvveennaabbllee  ssoonntt  aacccceeppttééeess  àà  ccoonnddiittiioonn  dd’’êêttrree  

lliissiibblleess..  

  

11..22--  MMiissee  eenn  ppaaggee  ::  

  

--  LLee  ffoorrmmaatt  ddeess  ppaaggeess  eesstt  cceelluuii  dduu  ttyyppee  ccoommmmeerrcciiaall  nnoorrmmaalliisséé  ((2211  xx  2299,,77  ccmm))  ;;  

  

--  TToouutteess  lleess  ppaaggeess  ddooiivveenntt  êêttrree  ppeerrffoorrééeess  ppoouurr  êêttrree  ccllaassssééeess  ssoouuss  ccoouuvveerrttuurree  

rrééssiissttaanntt  àà  bbrroocchhaaggee  mmoobbiillee  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  iinnsseerrttiioonn  oouu  rreettrraaiitt  ffaacciillee  ddeess  ppaaggeess  

lloorrss  dd’’uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr  ;;    

  

--  LLee  nnoomm  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  eesstt  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  eett  ssuurr  llee  ddooss  

dduu  mmaannuueell  ddééppoosséé  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  ;;  

  

--  LLeess  ppaaggeess  ccoommppoorrtteenntt  uunnee  mmaarrggee  ddee  33  ccmm  ccoottéé  rreelliiuurree  eett  ddee  11,,55  ccmm  eennvviirroonn  ccoottéé  

lliibbrree..  UUnn  eessppaaccee  ssuuffffiissaanntt  eesstt  llaaiisssséé  eenn  hhaauutt  ppoouurr  iinnddiiccaattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee,,  eett  eenn  

bbaass  ppoouurr  iinnddiiccaattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee,,  eett  eenn  bbaass  ppoouurr  iinnddiiccaattiioonn  dduu  nnuumméérroo  eett  ddee  llaa  

ddaattee  dd’’ééddiittiioonn  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppaaggiinnaattiioonn  ;;  

  

--  CChhaaqquuee  ppaaggee  eesstt  iiddeennttiiffiiééee  ddaannss  llee  ccooiinn  iinnfféérriieeuurr  ddrrooiitt  ppaarr  uunn  nnuumméérroo  ssee  

rraappppoorrttaanntt  aauu  cchhaappiittrree  dduu  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  dd’’aaéérroonneeffss  eett  àà  llaa  ppaaggee  eellllee--mmêêmmee  ;;  
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--  LLeess  cchhaappiittrreess  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  lleess  ssoouuss--cchhaappiittrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  ssééppaarrééss..  LLeess  

ssééppaarraattiioonnss  ((iinntteerrccaallaaiirreess,,  oonngglleettss,,  eettcc……))  ppoorrtteenntt  llee  nnuumméérroo  eett  llee  ttiittrree  dduu  cchhaappiittrree  

((oouu  dduu  ssoouuss--cchhaappiittrree))..  

  

22--  CCoonntteennuu  dduu  mmaannuueell  ::  

  

22..11--  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  mmaannuueell  ::  

  

EEnn  ttêêttee  dduu  mmaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dd’’aaéérroonneeffss,,  

ssee  ttrroouuvvee  lleess  ppaaggeess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

--  PPaaggee  ddee  ggaarrddee  qquuii  pprréécciissee  ::  

••  NNoomm  ooffffiicciieell  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ;;  

••  AAddrreessssee,,  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  eett  ddee  ffaaxx  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall  eett  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  

tteecchhnniiqquuee  ;;  

••  NNuumméérroo  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmaannuueell  //  ééddiittiioonn  //  rrééfféérreennccee..    

  

        --  TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  ;;  

        --  LLiissttee  ddeess  ppaaggeess  eenn  vviigguueeuurr  ;;  

        --  LLiissttee  ddeess  ééddiittiioonnss  //  aammeennddeemmeennttss  dduu  ddooccuummeenntt  aavveecc  lleess  ddaatteess  dd’’ééddiittiioonn  //  

aammeennddeemmeennttss  aassssoocciiééss  ;;  

        --  PPaaggee  dd’’aammeennddeemmeenntt..  

  

22..22--  SSttrruuccttuurree  dduu  mmaannuueell  ::  

  

11èèrree  PPAARRTTIIEE                                                                OORRGGAANNIISSAATTIIOONN    

  

11..11    EEnnggaaggeemmeenntt  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ppaarr  llee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee..  

11..22    PPoolliittiiqquuee    ssééccuurriittéé  eett  qquuaalliittéé..  

11..33    PPeerrssoonnnneell  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt..  

11..44    TTââcchheess  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt..  

11..55    OOrrggaanniiggrraammmmee  ggéénnéérraall..  

11..66      LLiissttee  dduu  ppeerrssoonnnneell  aauuttoorriisséé  àà  ddéélliivvrreerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ppoouurr  rreemmiissee  eenn  

sseerrvviiccee..  

11..77    RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess..  

11..88    DDeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssuurr  cchhaaqquuee  ssiittee  ddeevvaanntt  êêttrree  aaggrréééé..  

11..99    DDoommaaiinnee  dd''aaccttiivviittéé  pprréévvuu  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee..  
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11..1100    PPrrooccéédduurree  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  àà  ll''AAuuttoorriittéé  ddeess  éévvoolluuttiioonnss  ddeess  

aaccttiivviittééss//aaggrréémmeenntt//  iimmppllaannttaattiioonn//ppeerrssoonnnneell  ddee  ll''oorrggaanniissmmee..  

11..1111    PPrrooccéédduurree  dd''aammeennddeemmeenntt  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  yy  ccoommpprriiss,,  ssii  aapppplliiccaabbllee,,  

lleess  pprrooccéédduurreess  ddee  ddééllééggaattiioonn..  

  

  22èèmmee  PPAARRTTIIEE                                                              PPRROOCCEEDDUURREESS  DD''EENNTTRREETTIIEENN    

  

22..11    PPrrooccéédduurree  dd''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  eett  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa  ssoouuss--

ttrraaiittaannccee..  

22..22    CCoonnttrrôôllee  eett  aacccceeppttaattiioonn  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeffss  eett  ddeess  mmaattéérriieellss  rreeççuuss  

ddee  ll''eexxttéérriieeuurr..  

22..33    SSttoocckkaaggee,,  ééttiiqquueettaaggee  eett  ffoouurrnniittuurree  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeffss  eett  ddeess  

mmaattéérriieellss  aauuxx  ééqquuiippeess  dd''eennttrreettiieenn  dd''aaéérroonneeffss..  

22..44    AAcccceeppttaattiioonn  ddeess  oouuttiillllaaggeess  eett  ddeess  iinnssttrruummeennttss..  

22..55    EEttaalloonnnnaaggee  ddeess  oouuttiillllaaggeess  eett  ddeess  iinnssttrruummeennttss..  

22..66    UUttiilliissaattiioonn  ddeess  oouuttiillllaaggeess  eett  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ((yy  ccoommpprriiss  

lleess  oouuttiillllaaggeess  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn))..  

22..77    NNoorrmmeess  ddee  pprroopprreettéé  ddeess  llooccaauuxx  dd''eennttrreettiieenn..  

22..88    IInnssttrruuccttiioonnss  dd''eennttrreettiieenn  eett  mméétthhooddee  ddee  ccoonnccoorrddaannccee  aavveecc  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  

ddeess  ccoonnssttrruucctteeuurrss//ffaabbrriiccaannttss,,  yy  ccoommpprriiss  mmiissee  àà  jjoouurr  eett  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  

ppeerrssoonnnneell..  

22..99        PPrrooccéédduurree  ddee  rrééppaarraattiioonn..  

22..1100    RReessppeecctt  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddee  ll''aaéérroonneeff..  

22..1111    PPrrooccéédduurree  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  CCoonnssiiggnneess  ddee  NNaavviiggaabbiilliittéé..  

22..1122    PPrrooccéédduurree  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ooppttiioonnnneelllleess..  

22..1133    DDooccuummeennttss  dd''eennttrreettiieenn  uuttiilliissééss  eett  mmaanniièèrree  ddee  lleess  rreennsseeiiggnneerr..  

22..1144    CCoonnttrrôôllee  eett  aarrcchhiivvaaggee  ddeess  ddoossssiieerrss  tteecchhnniiqquueess..  

22..1155    CCoorrrreeccttiioonn  ddeess  ddééffaauuttss  ddééccoouuvveerrttss  eenn  eennttrreettiieenn  eenn  bbaassee..  

22..1166    PPrrooccéédduurree  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee..  

22..1177    TTrraannssmmiissssiioonn  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  àà  ll’’eexxppllooiittaanntt..  

                                22..1188      NNoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddééffaauuttss  àà  ll''AAuuttoorriittéé,,  àà  ll''eexxppllooiittaanntt  eett  aauu  ccoonnssttrruucctteeuurr..  

22..1199    RReettoouurr  dd''éélléémmeennttss  ddééffeeccttuueeuuxx  aauu  mmaaggaassiinn..  

22..2200    EEnnvvooii  dd''éélléémmeennttss  ddééffeeccttuueeuuxx  àà  ll''eexxttéérriieeuurr..  

22..2211    GGeessttiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  iinnffoorrmmaattiissééss  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  ttrraavvaauuxx..  

22..2222    CCoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  hheeuurreess  ddee  mmaaiinn  dd''œœuuvvrree  ppaarr  rraappppoorrtt  

aauuxx  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  pprrooggrraammmmééss..  

22..2233    CCoonnttrrôôllee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ccrriittiiqquueess  ccoommmmee  ddééffiinniiss  ppaarr..  

22..2244    RReennvvooii  àà  ddeess  pprrooccéédduurreess  dd''eennttrreettiieenn  ssppéécciiffiiqquueess..  
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22..2255    PPrrooccéédduurree  ddee  ddéétteeccttiioonn  eett  rreeccttiiffiiccaattiioonn  ddeess  eerrrreeuurrss  dd’’eennttrreettiieenn..  

22..2266    PPrrooccéédduurree  ddee  ppaassssaaggee  ddee  ccoonnssiiggnnee  aauuxx  ééqquuiippeess..  

22..2277    PPrrooccéédduurree  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  aauu  ddéétteenntteeuurr  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  ddeess  eerrrreeuurrss  

eett  dd’’aammbbiigguuïïttéé  ddaannss  lleess  ddoonnnnééeess  dd’’eennttrreettiieenn..  

22..2288    PPrrooccéédduurree  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreettiieenn..  

    

PPAARRTTIIEE  LL22                                                                PPRROOCCEEDDUURREESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS    

  

DD''EENNTTRREETTIIEENN  EENN  LLIIGGNNEE    

  

LL22..11    GGeessttiioonn  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff,,  ddeess  oouuttiillllaaggeess,,  ddeess  iinnssttrruummeennttss,,  eettcc  

ppoouurr  ll''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee..  

LL22..22    PPrrooccéédduurreess  dd''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  rreellaattiivveess  àà  ll''eennttrreettiieenn  

ccoouurraanntt//rreemmpplliissssaaggee  ccaarrbbuurraanntt//ddééggiivvrraaggee,,  eettcc..  

LL22..33    SSuuiivvii  ddeess  ddééffaauuttss  eett  ddééffaauuttss  rrééppééttiittiiffss  eenn  eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee..  

LL22..44    PPrrooccéédduurree  dd''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  ppoouurr  llee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  dduu  CCoommppttee  

RReenndduu  MMaattéérriieell..  

LL22..55    PPrrooccéédduurree  dd''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  ppoouurr  lleess  ppiièècceess  mmiisseess  eenn  ccoommmmuunn  oouu  

lloouuééeess..  

LL22..66    PPrrooccéédduurree  dd''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  ppoouurr  llee  rreettoouurr  ddee  ppiièècceess  ddééffeeccttuueeuusseess  

ddééppoossééeess  ddee  ll''aaéérroonneeff..  

LL22..77    PPrrooccéédduurree  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ccrriittiiqquueess  eenn  eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee..  

    

33èèmmee  PPAARRTTIIEE                                                              PPRROOCCEEDDUURREESS  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  QQUUAALLIITTEE    

  

33..11    AAuuddiitt  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé..  

33..22    AAuuddiitt  ddeess  aaéérroonneeffss  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé..  

33..33    AAuuddiitt  ddeess  pprrooccéédduurreess  dd''aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé..  

33..44    PPrrooccéédduurreess  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  aauuttoorriisséé  àà  

pprroonnoonncceerr  ll''AAPPRRSS..  

33..55    DDoossssiieerrss  dduu  ppeerrssoonnnneell  aauuttoorriisséé  àà  pprroonnoonncceerr  ll''AAPPRRSS..  

33..66    PPeerrssoonnnneell  dduu  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé..  

33..77    QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoonnttrrôôlleeuurrss..  

33..88    QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  mmééccaanniicciieennss..  

33..99    CCoonnttrrôôllee  ddeess  pprrooccéédduurreess  dd''aauuttoorriissaattiioonnss  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  

ttââcchheess  dd''eennttrreettiieenn  dd''uunn  aaéérroonneeff  oouu  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff..  

33..1100    CCoonnttrrôôllee  ddeess  aauuttoorriissaattiioonnss  ddee  ddéévviiaattiioonn  aauuxx  pprrooccéédduurreess  ddee  ll''oorrggaanniissmmee..  
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33..1111    PPrrooccéédduurree  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssppéécciiaalliissééss  tteelllleess  qquuee  llee  

ccoonnttrrôôllee  nnoonn  ddeessttrruuccttiiff,,  llee  ssoouuddaaggee,,  eettcc..  

33..1122    CCoonnttrrôôllee  ddeess  ééqquuiippeess  dd''iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  ccoonnssttrruucctteeuurrss  eett  ddeess  aauuttrreess  

ééqquuiippeess  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

33..1133    PPrrooccéédduurree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  hhuummaaiinnss..  

33..1144    EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  ppeerrssoonnnneellss..  

    

44èèmmee  PPAARRTTIIEE                                                            EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  SSOOUUSS  CCOONNTTRRAATT  

  

44..11    EExxppllooiittaannttss  ssoouuss  ccoonnttrraatt..  

44..22    PPrrooccéédduurreess  eett  ddooccuummeennttss  dd''eennttrreettiieenn  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt..  

44..33    CCoonnttrrôôllee  eett  aarrcchhiivvaaggee  ddeess  ddoossssiieerrss  tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaanntt..  

    

55èèmmee  PPAARRTTIIEE                                                              AAPPPPEENNDDIICCEESS    

  

55..11    EExxeemmpplleess  ddee  ddooccuummeennttss..  

55..22    LLiissttee  ddeess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss..  

55..33    LLiissttee  ddeess  ssiitteess  dd''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee..  

55..44    LLiissttee  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ssoouuss--ttrraaiittaannttss..  

  

RReemmaarrqquuee  ::  LLeess  ppeettiittss  oorrggaanniissmmeess  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrrééééss    ppeeuuvveenntt  ccoommbbiinneerr  lleess  

ddiifffféérreennttss  éélléémmeennttss  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  uunn  mmaannuueell  ddee  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  pplluuss  aapppprroopprriiééeess  àà  

lleeuurrss  bbeessooiinnss..  

 


