








  

AANNNNEEXXEE    

RREELLAATTIIVVEE  AA  LL’’AAPPTTIITTUUDDEE  AAUU  VVOOLL  DDEESS  AAEERROONNEEFFSS  

OOUU  EELLEEMMEENNTTSS  DD’’AAEERROONNEEFFSS  AAIINNSSII  QQUUEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN    

DDUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  

CCHHAAMMPP  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

  

LLee  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  ffiixxee  lleess  rrèègglleess  eett  lleess  pprrooccéédduurreess  tteecchhnniiqquueess  rreellaattiivveess  

aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss  eett  éélléémmeennttss  dd’’aaéérroonneeffss    eett  ccee,,  eenn  vvuuee  

ddee  lleeuurrss  aappttiittuuddeess  aauu  vvooll..  IIll  ééttaabblliitt  lleess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  ppoouurr  ss''aassssuurreerr  qquuee  

ll’’aappttiittuuddee  aauu  vvooll  eesstt  oobbsseerrvvééee..  IIll  ssppéécciiffiiee  ééggaalleemmeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  àà  rreemmpplliirr  ppaarr  

lleess  ppeerrssoonnnneess  oouu  oorrggaanniissmmeess  ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé..    

      

  AAuuxx  ffiinnss  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt,,  ll’’aappttiittuuddee  aauu  vvooll  ddeess  aaéérroonneeffss  sseerraa,,  ccii--aapprrèèss,,  

nnoommmmééee  ««mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé»»..    

  

      

SSEECCTTIIOONN  11  

MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTÉÉ  

  

MM..AA..220011--  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  

  

aa))  LLee  pprroopprriiééttaaiirree  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  dd''uunn  aaéérroonneeff  eett  

ss''aassssuurree  qquuee  lloorrss  ddee  cchhaaqquuee  vvooll  qquuee::  

  

11..  ll''aaéérroonneeff  eesstt  mmaaiinntteennuu  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  eett  

22..  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ooppéérraattiioonnnneellss  eett  ddee  sseeccoouurrss  eemmbbaarrqquuééss  ssoonntt  

ccoorrrreecctteemmeenntt  iinnssttaallllééss  eett  eenn  ééttaatt  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr  oouu  ccllaaiirreemmeenntt  

iiddeennttiiffiiééss  ccoommmmee  iinnuuttiilliissaabblleess,,  eett  

33..  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  eesstt  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé,,  eett  

44..  ll''eennttrreettiieenn  ddeess  aaéérroonneeffss  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  pprrooggrraammmmee  

dd''eennttrreettiieenn  aaggrréééé  tteell  qquuee  ssppéécciiffiiéé  ddaannss  llee  ppaarrttiiee  MM..AA..330022..  
  

bb))  LLoorrssqquuee  ll''aaéérroonneeff  eesstt  lloouuéé,,  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  ssoonntt  ttrraannssfféérrééeess  

aauu  lloouueeuurr  ssii  ::  

11..  llee  lloouueeuurr  eesstt  ssttiippuulléé  ssuurr  llee  ddooccuummeenntt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,,  oouu  ;;  
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22..  pprréécciisséé  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  llooccaattiioonn..  

  

DDaannss  llee  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt,,  lloorrssqquu''iill  eesstt  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  aauu  ««pprroopprriiééttaaiirree»»,,  llee  

tteerrmmee  pprroopprriiééttaaiirree  ccoouuvvrree  llee  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  llee  lloouueeuurr,,  sseelloonn  llee  ccaass..  

  

cc))  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  oouu  oorrggaanniissmmee  eeffffeeccttuuaanntt  ll''eennttrreettiieenn  sseerraa  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  

ttââcchheess  eeffffeeccttuuééeess..  

dd))  LLee  ppiilloottee  ccoommmmaannddaanntt  ddee  bboorrdd  oouu,,  ddaannss  llee  ccaass  dduu  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

ccoommmmeerrcciiaall,,  ll''eexxppllooiittaanntt  sseerraa  rreessppoonnssaabbllee  dduu  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  vviissiittee  pprréé  

vvooll..  CCeettttee  vviissiittee  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  llee  ppiilloottee  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  qquuaalliiffiiééee  

mmaaiiss  nnee  ddooiitt  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

aaggrréééé  oouu  ppaarr  uunn  ppeerrssoonnnneell  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

ee))  AAffiinn  ddee  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  rreessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  ppaarraaggrraapphhee  aa)),,  llee  pprroopprriiééttaaiirree  dd''uunn  

aaéérroonneeff  ppeeuutt  ssoouuss--ttrraaiitteerr  lleess  ttââcchheess  aassssoocciiééeess  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  àà  uunn  

oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  cceess  ttââcchheess  

ssooiieenntt  ccoorrrreecctteemmeenntt  aaccccoommpplliieess..  

ff))  DDaannss  llee  ccaass  dd''aaéérroonneeffss  lloouurrddss,,  aaffiinn  ddee  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  rreessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  

ppaarraaggrraapphhee  ((aa)),,  llee  pprroopprriiééttaaiirree  dd''uunn  aaéérroonneeff  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  lleess  ttââcchheess  aassssoocciiééeess  

aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ssoonntt  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  

mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé..  UUnn  ccoonnttrraatt  ééccrriitt  eesstt  ééttaabbllii,,  iill  ddooiitt  êêttrree  ccoonnffoorrmmee  

àà  ll’’AAppppeennddiiccee  11..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  cceess  ttââcchheess  ssooiieenntt  ccoorrrreecctteemmeenntt  

aaccccoommpplliieess..  

gg))  LL''eennttrreettiieenn  ddeess  aaéérroonneeffss  lloouurrddss,,  ddeess  aaéérroonneeffss  uuttiilliissééss  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

ccoommmmeerrcciiaall  eett  ddeess  éélléémmeennttss  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  iinnssttaallllééss  ssuurr  cceess  aaéérroonneeffss,,  ddooiitt  êêttrree  

eeffffeeccttuuéé  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  

ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee..  

hh))  EEnn  ccaass  ddee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ccoommmmeerrcciiaall,,  ll''eexxppllooiittaanntt  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  

mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll''aaéérroonneeff  qquu''iill  eexxppllooiittee  eett  ddooiitt  ::  
  

11..  aavvooiirr  uunn  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aaéérriieennnnee  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  

ccoommppéétteennttee,,  ccoouuvvrraanntt  llee  ttyyppee  dd’’aaéérroonneeff  eett  

22..  êêttrree  aaggrréééé  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  sseess  aaéérroonneeffss  oouu  ssoouuss--ttrraaiitteerr  àà  uunn  

oorrggaanniissmmee  aaggrréééé,,  eett  

33..  ss''aassssuurreerr  qquuee  llee  ppaarraaggrraapphhee  aa))  eesstt  rreessppeeccttéé..  
  

ii))  iill  iinnccoommbbee  aauu  pprroopprriiééttaaiirree//eexxppllooiittaanntt  dd''aauuttoorriisseerr  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  àà  aavvooiirr  

aaccccèèss  àà  ll''oorrggaanniissmmee//aaéérroonneeff  aaffiinn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  llee  mmaaiinnttiieenn  dduu  rreessppeecctt  ddee  llaa  

pprréésseennttee  ppaarrttiiee..  



Page 3 sur 39 

MM..AA..220022--  CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DD''EEVVEENNEEMMEENNTTSS  

  

aa))  UUnnee  ppeerrssoonnnnee  oouu  uunn  oorrggaanniissmmee  rreessppoonnssaabbllee  ddooiitt  rreennddrree  ccoommppttee  àà  ll''aauuttoorriittéé  

dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,,  ll''oorrggaanniissmmee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ttyyppee  oouu  ddee  llaa  

ccoonncceeppttiioonn  ddee  ttyyppee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ll''ÉÉttaatt  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt,,  ddee  

ttoouutt  ééttaatt  dd’’uunn  aaéérroonneeff  oouu  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  pprréésseennttaanntt  uunn  rriissqquuee  sséérriieeuuxx  

ppoouurr  cceett  aaéérroonneeff..    

  

bb))  LLeess  ccoommpptteess  rreenndduuss  ddooiivveenntt  êêttrree  ééttaabblliiss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  pprreessccrriittee  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  

ccoommppéétteennttee  eett  ccoonntteenniirr  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ccoonnnnuuee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ddee  ll''oorrggaanniissmmee..  

  

cc))  LLoorrssqquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ll''oorrggaanniissmmee  eennttrreetteennaanntt  ll''aaéérroonneeff  eesstt  ssoouuss  ccoonnttrraatt  aavveecc  

uunn  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  uunn  eexxppllooiittaanntt  ppoouurr  aassssuurreerr  ll''eennttrreettiieenn,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  

ll''oorrggaanniissmmee  eennttrreetteennaanntt  ll''aaéérroonneeff  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  rraappppoorrtteerr  aauu  pprroopprriiééttaaiirree,,  àà  

ll''eexxppllooiittaanntt  oouu  àà  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  ttoouutt  ééttaatt  

aaffffeeccttaanntt  ll''aaéérroonneeff  oouu  uunn  éélléémmeenntt  ddee  ll''aaéérroonneeff  ddee  ccee  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  ddee  cceett  

eexxppllooiittaanntt..  
  

dd))  LLeess  ccoommpptteess--rreenndduuss  ddooiivveenntt  êêttrree  ééttaabblliiss  ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee,,  eett  eenn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  

ccaauussee  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  jjoouurrss  aapprrèèss  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ll''oorrggaanniissmmee  aa  iiddeennttiiffiiéé  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ffaaiissaanntt  ll''oobbjjeett  dduu  rraappppoorrtt..  

MM..AA..330011--  TTAACCHHEESS  DDUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  
  

LLee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  dd''uunn  aaéérroonneeff  eett  llee  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  

ééqquuiippeemmeennttss  ooppéérraattiioonnnneellss  eett  ddee  sseeccoouurrss  ddooiivveenntt  êêttrree  aassssuurrééss  ppaarr  ::  

  

11..  ll''eexxééccuuttiioonn  ddeess  vviissiitteess  pprréé  vvoollss  ;;  

  

22..  llaa  rreemmiissee  aauuxx  nnoorrmmeess  ooffffiicciieelllleemmeenntt  rreeccoonnnnuueess,,  ddee  ttoouutt  ddééffaauutt  oouu  

ddoommmmaaggee  aaffffeeccttaanntt  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll''eexxppllooiittaattiioonn,,  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee,,  ppoouurr  

ttoouuss  lleess  aaéérroonneeffss  lloouurrddss  oouu  lleess  aaéérroonneeffss  uuttiilliissééss  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

ccoommmmeerrcciiaall,,  llaa  lliissttee  mmiinniimmaallee  dd''ééqquuiippeemmeenntt  eett  llaa  lliissttee  ddeess  ddéérrooggaattiioonnss  ddee  

ccoonnffiigguurraattiioonn  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eelllleess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ppoouurr  llee  ttyyppee  

dd''aaéérroonneeff  ccoonnssiiddéérréé  ;;  
  
33..  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  pprrooggrraammmmee  

dd''eennttrreettiieenn  dd''aaéérroonneeff  aaggrréééé  ;;  

  

44..  ll''aannaallyyssee  ddee  ll''eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  aaggrréééé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  

aaéérroonneeffss  lloouurrddss  oouu  lleess  aaéérroonneeffss  uuttiilliissééss  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

ccoommmmeerrcciiaall  ;;  
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55..  ll''eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouuttee  ::  

aa))  ccoonnssiiggnnee  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabbllee  éémmiissee  ppaarr  ll’’ééttaatt  ddee  

ccoonncceeppttiioonn,,  oouu  ll’’aauuttoorriittéé  ttuunniissiieennnnee;;  

bb))  ccoonnssiiggnnee  ooppéérraattiioonnnneellllee  aapppplliiccaabbllee  aayyaanntt  uunnee  iinncciiddeennccee  ssuurr  llee  

mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ;;  

cc))  eexxiiggeennccee  aapppplliiccaabbllee  rreellaattiivvee  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ééttaabblliiee  

ppaarr  llee  ccoonnssttrruucctteeuurr;;  

dd))  mmeessuurree  aapppplliiccaabbllee  pprreessccrriittee  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  ccoonncceeppttiioonn,,  

oouu  ll’’aauuttoorriittéé  ttuunniissiieennnnee  eenn  rrééaaccttiioonn  iimmmmééddiiaattee  àà  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  

ssééccuurriittéé  ;;  
  
66..  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  rrééppaarraattiioonnss  ssuurr  aaéérroonneeffss  
  
77..  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  dd''uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  vviissiitteess  eett//oouu  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  nnoonn  oobblliiggaattooiirreess,,  ppoouurr  ttoouuss  lleess  aaéérroonneeffss  lloouurrddss  oouu  lleess  

aaéérroonneeffss  uuttiilliissééss  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ccoommmmeerrcciiaall..  

  

88..  ddeess  vvoollss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ssii  nnéécceessssaaiirree..  

  

MM..AA..330022--  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD''EENNTTRREETTIIEENN  
  

aa))  TToouuss  lleess  aaéérroonneeffss  ddooiivveenntt  êêttrree  eennttrreetteennuuss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunn  pprrooggrraammmmee  

dd''eennttrreettiieenn  aaggrréééé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee,,  qquuii  ddooiitt  êêttrree  

rréégguulliièèrreemmeenntt  rréévviisséé  eett  aammeennddéé  eenn  ccoonnssééqquueennccee..  

  

bb))  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  eett  ttoouuss  lleess  aammeennddeemmeennttss  uullttéérriieeuurrss  ddooiivveenntt  êêttrree  

aaggrrééeess  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee..  

  

cc))  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddooiitt  êêttrree  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ::  

  

11..  iinnssttrruuccttiioonnss  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddéélliivvrrééeess  ppaarr  ddeess  

ttiittuullaaiirreess  ddee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  oouu  ddee  ssuupppplléémmeenntt  aauu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  eett  

ttoouutt  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  qquuii  ppuubblliiee  cceess  ddoonnnnééeess  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  nnoorrmmeess  ddee  

cceerrttiiffiiccaattiioonn,,  oouu  

  

22..  iinnssttrruuccttiioonnss  ddéélliivvrrééeess  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ttuunniissiieennnnee  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee,,  ssii  

eelllleess  ddiiffffèèrreenntt  dduu  ssoouuss  ppaarraaggrraapphhee  11  oouu  eenn  ccaass  dd''aabbsseennccee  ddee  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess,,  oouu  

  

33..  iinnssttrruuccttiioonnss  ddééffiinniieess  ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  ll''eexxppllooiittaanntt  eett  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  

llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee..    
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dd))  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddooiitt  ddééttaaiilllleerr  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd''eennttrreettiieenn  

àà  eeffffeeccttuueerr,,  yy  ccoommpprriiss  lleeuurr  ffrrééqquueennccee  aaiinnssii  qquuee  lleess  ttââcchheess  ssppéécciiffiiqquueess  rreellaattiivveess  

aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess..  LLee  pprrooggrraammmmee  ddooiitt  iinncclluurree  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  

ffiiaabbiilliittéé..  

  

ee))  RRéésseerrvvéé  

  

ff))  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddooiitt  êêttrree  ssoouummiiss  àà  ddeess  rréévviissiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  eett  

mmooddiiffiiéé,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt..  CCeess  rréévviissiioonnss  ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  ss''aassssuurreerr  qquuee  llee  pprrooggrraammmmee  

rreessttee  vvaallaabbllee  àà  llaa  lluummiièèrree  ddee  ll''eexxppéérriieennccee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  ttoouutt  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  

ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  dd''eennttrreettiieenn  nnoouuvveelllleess  eett//oouu  mmooddiiffiiééeess  pprroommuullgguuééeess  ppaarr  llee  

ttiittuullaaiirree  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee..  

  

gg))  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddooiitt  rreefflléétteerr  lleess  eexxiiggeenncceess  rréégglleemmeennttaaiirreess  

oobblliiggaattooiirreess  aapppplliiccaabblleess  ssiiggnnaallééeess  ddaannss  lleess  ddooccuummeennttss  éémmiiss  ppaarr  llee  ttiittuullaaiirree  dd''uunn  

cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  eenn  vvuuee  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  nnoorrmmeess  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

  

MM..AA..330033--  CCOONNSSIIGGNNEESS  DDEE  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE    

SSaauuff  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee,,  

ttoouuttee  ccoonnssiiggnnee  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabbllee  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  sseelloonn  lleess  eexxiiggeenncceess  

ddee  llaa  llaaddiittee  ccoonnssiiggnnee..  

  

MM..AA..330044--  DDOONNNNEEEESS  DDEE  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  EETT  RREEPPAARRAATTIIOONNSS  

LLeess  ddoommmmaaggeess  ddooiivveenntt  êêttrree  éévvaalluuééss  eett  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  rrééppaarraattiioonnss  

eeffffeeccttuuééeess  eenn  uuttiilliissaanntt  ddeess  ddoonnnnééeess  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  

ccoonncceeppttiioonn,,  oouu  ll’’aauuttoorriittéé  ttuunniissiieennnnee  oouu  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  

ccoonncceeppttiioonn  aaggrréééé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee..  

MM..AA..330055--SSYYSSTTEEMMEE  DD''EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT  DDUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  

NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  DDEESS  AAEERROONNEEFFSS  

  

aa))  ÀÀ  ll''iissssuuee  ddee  ttoouutt  eennttrreettiieenn,,  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  êêttrree  iinnccoorrppoorréé  

ppaarrmmii  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss..    
 

bb))  LLeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss  ddooiivveenntt  

ccoonnssiisstteerr,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  eenn  ddeess  lliivvrreettss  mmootteeuurr  oouu  ddeess  ffiicchheess  dd''eennttrreettiieenn  ddee  mmoodduulleess  

ddee  mmoottoorriissaattiioonn,,  ddeess  lliivvrreettss  eett  ffiicchheess  dd''eennttrreettiieenn  hhéélliiccee,,  ppoouurr  ttoouutt  éélléémmeenntt  

dd''aaéérroonneeff  àà  dduurrééee  ddee  vviiee  lliimmiittééee  eett  llee  ccoommppttee  rreenndduu  mmaattéérriieell  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt..  
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cc))  LLee  ttyyppee  eett  ll''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ddeess  aaéérroonneeffss,,  llaa  ddaattee,,  aaiinnssii  qquuee  llee  tteemmppss  ttoottaall  ddee  

vvooll  eett//oouu  lleess  ccyycclleess  ddee  vvooll  eett//oouu  lleess  aatttteerrrriissssaaggeess,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ddooiivveenntt  êêttrree  

iinnssccrriittss  ddaannss  lleess  ccaarrnneettss  ddee  bboorrdd  ddeess  aaéérroonneeffss..  

  

dd))  DDaannss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  ddooiivveenntt  ffiigguurreerr  ::  
  

11..  ''ééttaatt  eenn  ccoouurrss  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  eett  lleess  mmeessuurreess  pprreessccrriitteess  ppaarr  

ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  eenn  rrééaaccttiioonn  iimmmmééddiiaattee  àà  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  ssééccuurriittéé  ;;  

22..  ll''ééttaatt  eenn  ccoouurrss  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  rrééppaarraattiioonnss  ;;  

33..  ll''ééttaatt  eenn  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ;;  

44..  ll''ééttaatt  eenn  ccoouurrss  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  àà  dduurrééee  ddee  vviiee  lliimmiittééee  ;;  

55..  llee  ddeevviiss  ddee  mmaassssee  ;;  

66..  llaa  lliissttee  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  rreeppoorrttééss..  
  

ee))  EEnn  pplluuss  dduu  ddooccuummeenntt  dd''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuuiivvaanntteess  ccoonncceerrnnaanntt  ttoouutt  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  iinnssttaalllléé  ddooiivveenntt  êêttrree  iinnssccrriitteess  ddaannss  llee  

lliivvrreett  mmootteeuurr  oouu  hhéélliiccee,,  ffiicchhee  dd''eennttrreettiieenn  ddee  mmoodduullee  ddee  mmoottoorriissaattiioonn  oouu  dd''éélléémmeenntt  

dd''aaéérroonneeff  àà  dduurrééee  ddee  vviiee  lliimmiittééee,,  aapppprroopprriiéé  ::  

  

11..  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff,,  eett  

  

22..  ttyyppee,,  nnuumméérroo  ddee  sséérriiee  eett  iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ddee  ll''aaéérroonneeff  ssuurr  lleeqquueell  

ll''éélléémmeenntt  eenn  qquueessttiioonn  eesstt  iinnssttaalllléé,,  aavveecc  llaa  rrééfféérreennccee  àà  llaa  ppoossee  eett  àà  llaa  ddééppoossee  

ddee  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff,,  eett  

  

33..  llee  ccuummuull  dduu  tteemmppss  ttoottaall  ddee  vvooll  eett//oouu  ddeess  ccyycclleess  ddee  vvooll  eett//oouu  ddeess  

aatttteerrrriissssaaggeess  eett//oouu  jjoouurrss  ccaalleennddaaiirreess,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ddee  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  eenn  

qquueessttiioonn,,  eett  

  

44..  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aaccttuueelllleess  dduu  ppaarraaggrraapphhee  ((dd))  aapppplliiccaabblleess  àà  ll''éélléémmeenntt  

dd''aaéérroonneeff..  
  

ff))  LLaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ttââcchheess  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  

ddooiitt  ccoonnttrrôôlleerr  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ssppéécciiffiiééss  ddaannss  ccee  ppaarraaggrraapphhee  eett  pprréésseenntteerr  lleess  

eennrreeggiissttrreemmeennttss  àà  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ssuurr  ddeemmaannddee..  

  

gg))  TToouutteess  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  ppoorrttééeess  ddaannss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccllaaiirreess  eett  pprréécciisseess..  LLoorrssqquu''iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  

ddee  ccoorrrriiggeerr  uunnee  iinnssccrriippttiioonn,,  llaa  ccoorrrreeccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  ddee  mmaanniièèrree  àà  llaaiisssseerr  

vvooiirr  ccllaaiirreemmeenntt  ll''iinnssccrriippttiioonn  oorriiggiinnaallee..  
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hh))  UUnn  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  uunn  eexxppllooiittaanntt  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  

ssyyssttèèmmee  ppoouurr  ccoonnsseerrvveerr  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ssuuiivvaannttss,,  ppoouurr  lleess  ppéérriiooddeess  

ssppéécciiffiiééeess  ::  

  

11..  ttoouuss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  ddééttaaiillllééss  rreellaattiiffss  àà  

ll''aaéérroonneeff  eett  àà  ttoouutt  éélléémmeenntt  ddee  ll''aaéérroonneeff  qquuii  yy  eesstt  iinnssttaalllléé,,  aauu  mmooiinnss  2244  

mmooiiss  aapprrèèss  qquuee  ll''aaéérroonneeff  oouu  ll''éélléémmeenntt  ddee  ll''aaéérroonneeff  aa  ééttéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  

rreettiirréé  dduu  sseerrvviiccee,,  eett  

22..  llee  tteemmppss  ttoottaall  ddee  vvooll  eett  lleess  ccyycclleess  ééccoouullééss,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ddee  ll''aaéérroonneeff  eett  

ddee  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ll''aaéérroonneeff  àà  vviiee  lliimmiittééee,,  aauu  mmooiinnss  1122  mmooiiss  aapprrèèss  

qquuee  ll''aaéérroonneeff  oouu  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  aa  ééttéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  rreettiirréé  dduu  sseerrvviiccee,,  

eett  

33..  llee  tteemmppss  ddee  vvooll  eett  lleess  ccyycclleess  ééccoouullééss,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ddeeppuuiiss  llaa  ddeerrnniièèrree  

mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammmmééee  ddee  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  àà  dduurrééee  ddee  vviiee  lliimmiittééee,,  

aauu  mmooiinnss  jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  llaa  ddeerrnniièèrree  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammmmééee  ddee  

ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  aaiitt  ééttéé  rreemmppllaaccééee  ppaarr  uunnee  aauuttrree  mmaaiinntteennaannccee  

pprrooggrraammmmééee  oouu  uunn  ttrraavvaaiill  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree  eenn  ppoorrttééee  eett  eenn  ddééttaaiillss,,  eett  

44..  ll''ééttaatt  eenn  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  aapppprroouuvvéé  

ddee  ll''aaéérroonneeff  ddee  ssoorrttee  àà  ééttaabblliirr  cceellllee--ccii,,  aauu  mmooiinnss  jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  llaa  

mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammmmééee  aaiitt  ééttéé  rreemmppllaaccééee  ppaarr  uunn  ttrraavvaaiill  ddee  mmêêmmee  

nnaattuurree  eenn  ppoorrttééee  eett  eenn  ddééttaaiillss,,  eett  

55..  ll''ééttaatt  eenn  ccoouurrss  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabblleess  àà  ll''aaéérroonneeff  eett  

aauuxx  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff,,  aauu  mmooiinnss  1122  mmooiiss  aapprrèèss  qquuee  ll''aaéérroonneeff  oouu  

ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  aa  ééttéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  rreettiirréé  dduu  sseerrvviiccee,,  eett  

66..  lleess  ddééttaaiillss  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  rrééppaarraattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  ll''aavviioonn,,  llee((ss))  

mmootteeuurr((ss)),,  llee((ss))  hhéélliiccee((ss)),,  eett  ttoouutt  éélléémmeenntt  vviittaall  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  eenn  vvooll,,  aauu  

mmooiinnss  1122  mmooiiss  aapprrèèss  qquu''iillss  oonntt  ééttéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  rreettiirrééss  dduu  sseerrvviiccee..  

  

  

MM..AA..330066--  SSYYSSTTEEMMEE  DDEE  CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  MMAATTEERRIIEELL  DDEE  

LL''EEXXPPLLOOIITTAANNTT  ((CC..RR..MM))  

  

aa))  EEnn  ccaass  ddee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ccoommmmeerrcciiaall,,  eenn  pplluuss  ddeess  eexxiiggeenncceess  MMAA..330055,,  uunn  

eexxppllooiittaanntt  ddooiitt  uuttiilliisseerr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommppttee--rreenndduu  mmaattéérriieell  dd''aaéérroonneeff  ccoonntteennaanntt  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ppoouurr  cchhaaqquuee  aaéérroonneeff  ::  

  

11..  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  cchhaaqquuee  vvooll  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  llaa  

ssééccuurriittéé  ddeess  vvoollss,,  eett  

  

22..  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddee  ll''aaéérroonneeff  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé,,  eett  
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33..  ll''aatttteessttaattiioonn  dd''eennttrreettiieenn  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé,,  iinnddiiqquuaanntt  ll''ééttaatt  dd''eennttrreettiieenn  

ddee  ll''aaéérroonneeff  qquuaanntt  aauuxx  ttrraavvaauuxx  pprrooggrraammmmééss  eett  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddiifffféérrééss  qquuii  

ssoonntt  dduuss,,  àà  mmooiinnss  qquuee  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  nnee  ddoonnnnee  ssoonn  aaccccoorrdd  ppoouurr  qquuee  

ll''aatttteessttaattiioonn  dd''eennttrreettiieenn  ssooiitt  ccoonnsseerrvvééee  aaiilllleeuurrss,,  eett  

  

44..  llaa  lliissttee  ddee  ttoouutteess  lleess  rreeccttiiffiiccaattiioonnss  ddee  ddééffaauuttss  àà  eexxééccuutteerr  eett  rreeppoorrttééeess  qquuii  

aaffffeecctteenntt  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll''aaéérroonneeff  ;;  eett  

  

55..  ttoouutteess  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aaccccoorrddss  

dd''aassssiissttaannccee  àà  ll''eennttrreettiieenn..  

  

bb))  LLee  CC..RR..MM..  eett  ttoouutt  aammeennddeemmeenntt  uullttéérriieeuurr  ddooiivveenntt  êêttrree  aapppprroouuvvééss  ppaarr  llaa  

DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  

  

cc))  UUnn  eexxppllooiittaanntt  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  llee  CC..RR..MM..  ddee  ll''aaéérroonneeff  eesstt  ccoonnsseerrvvéé  ppeennddaanntt  

3366  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  iinnssccrriippttiioonn..  

MM..AA..330077--  TTRRAANNSSFFEERRTT  DDEESS  EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTTSS  DDEE  

MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  DD''AAEERROONNEEFF  

  

aa))  LLee  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  ll''eexxppllooiittaanntt  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  lloorrssqquu''uunn  aaéérroonneeff  eesstt  

ttrraannssfféérréé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  dd''uunn  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  dd''uunn  eexxppllooiittaanntt  àà  uunn  aauuttrree,,  lleess  

eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  dd''aaéérroonneeff  dduu  MM..AA..330055  eett  llee  ccaass  

éécchhééaanntt,,  llee  ccoommppttee--rreenndduu  mmaattéérriieell  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt  dduu  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..330066  ssoonntt  

ééggaalleemmeenntt  ttrraannssfféérrééss..  

  

bb))  LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  lloorrssqquu''iill  ssoouuss--ttrraaiittee  lleess  ttââcchheess  aassssoocciiééeess  aauu  

mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  dduu  ppaarraaggrraapphhee    MM..AA..330055    

ssoonntt  ttrraannssfféérrééeess  àà  ll''oorrggaanniissmmee..  

  

cc))  LLaa  ppéérriiooddee  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééss  

ccoonnttiinnuuee  ddee  ss''aapppplliiqquueerr  aauu  nnoouuvveeaauu  pprroopprriiééttaaiirree,,  ooppéérraatteeuurr  oouu  oorrggaanniissmmee  ddee  

ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé..  
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SSEECCTTIIOONN  22  

NNOORRMMEESS  DD''EENNTTRREETTIIEENN  

  

MM..AA..440011--  DDOONNNNEEEESS  DD''EENNTTRREETTIIEENN  

  

aa))  LLaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ll''oorrggaanniissmmee  eennttrreetteennaanntt  uunn  aaéérroonneeff  ddooiitt  aavvooiirr  aaccccèèss  àà  eett  

uuttiilliisseerr  uunniiqquueemmeenntt  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  eenn  ccoouurrss  aapppplliiccaabblleess  ddaannss  ll''eexxééccuuttiioonn  

ddee  ll''eennttrreettiieenn,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  rrééppaarraattiioonnss..  

  

bb))  AAuuxx  ffiinnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee,,  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  aapppplliiccaabblleess  ssoonntt  ::  

  

11..  ttoouuttee  eexxiiggeennccee,,  pprrooccéédduurree,,  nnoorrmmee  oouu  iinnffoorrmmaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ddéélliivvrrééee  

ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ;;  

22..  ttoouuttee  ccoonnssiiggnnee  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabbllee  ;;  

33..  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  aapppplliiccaabblleess  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddéélliivvrrééeess  

ppaarr  ddeess  ttiittuullaaiirreess  ddee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  oouu  ddee  ssuupppplléémmeenntt  aauu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  

ttyyppee  eett  ttoouutt  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  qquuii  ppuubblliiee  cceess  ddoonnnnééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  

eexxiiggeenncceess  ddeess  rrèègglleemmeennttss  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee;;  

44..  ttoouuttee  iinnssttrruuccttiioonn  dd’’eennttrreettiieenn  mmooddiiffiiééee  ppaarr  ll’’ ''oorrggaanniissmmee  dd’’eennttrreettiieenn  aaggrrééee  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunnee  pprrooccéédduurree  pprréécciissééee  ddaannss  lleess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  

ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  CCoonncceerrnnaanntt  cceess  cchhaannggeemmeennttss,,  ll''oorrggaanniissmmee  

ddooiitt  ddéémmoonnttrreerr  qquu''iillss  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ppaarr  ddeess  nnoorrmmeess  dd''eennttrreettiieenn  ééqquuiivvaalleenntteess  

oouu  aamméélliioorrééeess  eett  ddooiitt  eenn  iinnffoorrmmeerr  llee  ttiittuullaaiirree  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee..  AAuuxx  

ffiinnss  dduu  pprréésseenntt  ppaarraaggrraapphhee,,  lleess  ««iinnssttrruuccttiioonnss  dd''eennttrreettiieenn»»  ddééssiiggnneenntt  lleess  

iinnssttrruuccttiioonnss  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  dd''eeffffeeccttuueerr  llaa  ttââcchhee  dd''eennttrreettiieenn  ssppéécciiffiiqquuee;;  eelllleess  

eexxcclluueenntt  llaa  ccoonncceeppttiioonn  tteecchhnniiqquuee  ddeess  rrééppaarraattiioonnss  eett  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  

  

cc))  LLaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ll''oorrggaanniissmmee  eennttrreetteennaanntt  uunn  aaéérroonneeff  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  ttoouutteess  

lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  aapppplliiccaabblleess  ssoonntt  àà  jjoouurr  eett  uuttiilliissaabblleess  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  eenn  

ccaass  ddee  bbeessooiinn..  LLaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ll''oorrggaanniissmmee  ddooiitt  ééttaabblliirr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccaarrtteess  ddee  

ttrraavvaaiill  oouu  ddee  ffiicchheess  ddee  ttrraavvaaiill  àà  uuttiilliisseerr  eett  ddooiitt  ssooiitt  ttrraannssccrriirree  aavveecc  pprréécciissiioonn  lleess  

ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  ssuurr  cceess  ccaarrtteess  ddee  ttrraavvaaiill  oouu  ssuurr  cceess  ffiicchheess  ddee  ttrraavvaaiill  ssooiitt  

ééttaabblliirr  ddeess  rrééfféérreenncceess  pprréécciisseess  ssuurr  llaa  oouu  lleess  ttââcchheess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ccoommpprriisseess  ddaannss  

cceess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn..  

  

MM..AA..440022  --  EEXXEECCUUTTIIOONN  DDEE  LL''EENNTTRREETTIIEENN  
  

aa))  TToouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  ddooiivveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  dduu  ppeerrssoonnnneell  qquuaalliiffiiéé,,  

eenn  ssuuiivvaanntt  lleess  mméétthhooddeess,,  tteecchhnniiqquueess,,  nnoorrmmeess  eett  iinnssttrruuccttiioonnss  ssppéécciiffiiééeess  ddaannss  lleess  

ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  dduu  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..440011  EEnn  oouuttrree,,  uunnee  vviissiittee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddooiitt  

êêttrree  eeffffeeccttuuééee  aapprrèèss  ttoouuttee  ttââcchhee  ccrriittiiqquuee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  vvoollss..  
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bb))  TToouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  ddooiivveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééss  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  oouuttiillss,,  

ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmaattéérriieellss  ssppéécciiffiiééss  ddaannss  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  dduu  ppaarraaggrraapphhee  

MM..AA..440011..  AAuu  bbeessooiinn,,  lleess  oouuttiillss  eett  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  sseerroonntt  ccoonnttrrôôllééss  eett  ééttaalloonnnnééss  

sseelloonn  uunnee  nnoorrmmee  rreeccoonnnnuuee  ooffffiicciieelllleemmeenntt..  

  

cc))  LLaa  zzoonnee  ddaannss  llaaqquueellllee  ll''eennttrreettiieenn  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ddooiitt  êêttrree  bbiieenn  oorrggaanniissééee  eett  pprroopprree  

eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppoouussssiièèrree  eett  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn..  

  

dd))  TToouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  ddooiivveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  lliimmiitteess  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ssppéécciiffiiééeess  ddaannss  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  dduu  ppaarraaggrraapphhee  

MM..AA..440011..  

  

ee))  EEnn  ccaass  ddee  mmééttééoo  ddééffaavvoorraabbllee  oouu  ddee  lloonnggss  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn,,  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  

aaddaappttééeess  ddooiivveenntt  êêttrree  uuttiilliissééeess..  

  

ff))  ÀÀ  ll''iissssuuee  ddee  ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn,,  uunnee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  ppoouurr  

ss''aassssuurreerr  qquu''iill  nnee  rreessttee  ppaass  dd''oouuttiillss,,  dd''ééqquuiippeemmeennttss  oouu  dd''aauuttrreess  ppiièècceess  eett  mmaattéérriieellss  

ééttrraannggeerrss  àà  ll''aaéérroonneeff  oouu  àà  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff,,  eett  qquuee  ttoouuss  lleess  ppaannnneeaauuxx  dd''aaccccèèss  

ddééppoossééss  oonntt  ééttéé  rrééiinnssttaallllééss..  

  

MM..AA..440033  --  DDEEFFAAUUTTSS  DD''AAEERROONNEEFFSS  
  

aa))  TToouutt  ddééffaauutt  dd''aaéérroonneeff  ppoorrttaanntt  ggrraavveemmeenntt  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  vvooll  ddooiitt  êêttrree  

rreeccttiiffiiéé  aavvaanntt  ttoouutt  aauuttrree  vvooll..  

  

bb))  SSeeuullss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddéétteenntteeuurr  ddee  lliicceennccee  eett  hhaabbiilliittééss  

sseelloonn  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  eett  lleess  ssppéécciiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee    ppeeuuvveenntt  ddéécciiddeerr,,  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  dduu  

ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..440011,,  ssii  uunn  ddééffaauutt  dd''aaéérroonneeff  ppoorrttee  ggrraavveemmeenntt  aatttteeiinnttee  àà  llaa  

ssééccuurriittéé  dduu  vvooll  eett  ddéécciiddeerr  dduu  mmoommeenntt  eett  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  ll''aaccttiioonn  ddee  

ccoorrrreeccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  eennttrreepprriissee  aavvaanntt  ttoouutt  vvooll  eett  qquueellllee  aaccttiioonn  ccoorrrreeccttiivvee  

ppeeuutt  êêttrree  rreeppoorrttééee..  CCeeccii  nnee  ss''aapppplliiqquuee  ppaass  lloorrssqquuee  llee  ppiilloottee  ccoommmmaannddaanntt  ddee  

bboorrdd  uuttiilliissee  llaa  lliissttee  mmiinniimmaallee  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddûûmmeenntt  aapppprroouuvvééee..  

  

cc))  TToouutt  ddééffaauutt  dd''aaéérroonneeff  qquuii  nnee  ppoorrtteerraaiitt  ppaass  ggrraavveemmeenntt  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  

vvooll  ddooiitt  êêttrree  rreeccttiiffiiéé  ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee,,  aapprrèèss  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ccee  ddééffaauutt  

eett  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ssppéécciiffiiééeess  ddaannss  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn..  

  

dd))  TToouutt  ddééffaauutt  qquuii  nn''eesstt  ppaass  rreeccttiiffiiéé  aavvaanntt  vvooll  ddooiitt  êêttrree  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  

dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  ddeess  aaéérroonneeffss  dduu  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..330055  oouu  

llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommppttee--rreenndduu  mmaattéérriieell  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt  dduu  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..330066,,  

sseelloonn  llee  ccaass..  
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SSEECCTTIIOONN  33  
  

ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DD''AAÉÉRROONNEEFF  

  

MM..AA..550011  --  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  

  

aa))  AAuuccuunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnssttaalllléé  àà  mmooiinnss  qquu''iill  nnee  ssooiitt  ddaannss  uunn  

ééttaatt  ssaattiissffaaiissaanntt  eett  qquu''iill  aaiitt  oobbtteennuu  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  

ddooccuummeenntt  lliibbéérraattooiirree  aapppprroopprriiéé..  

  

bb))  AAvvaanntt  dd''iinnssttaalllleerr  uunn  éélléémmeenntt  ssuurr  uunn  aaéérroonneeff,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  ss''aassssuurreerraa  qquuee  cceett  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ppaarrttiiccuulliieerr  rreemmpplliitt  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  êêttrree  mmoonnttéé  ssuurr  ll''aaéérroonneeff  lloorrssqquuee  ddiifffféérreenntteess  nnoorrmmeess  ddee  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett//oouu  ddee  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aapppplliiccaabblleess..  

  

cc))  LLeess  ppiièècceess  ssttaannddaarrdd  sseerroonntt  mmoonnttééeess  ssuurr  uunn  aaéérroonneeff  oouu  uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  

uunniiqquueemmeenntt  lloorrssqquuee  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  iinnddiiqquueenntt  llaa  ppiièèccee  ssttaannddaarrdd  

ssppéécciiffiiqquuee..  CCeess  ppiièècceess  ddooiivveenntt  uunniiqquueemmeenntt  êêttrree  mmoonnttééeess  ssii  eelllleess  ssoonntt  

aaccccoommppaaggnnééeess  dd''uunnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  àà  llaa  nnoorrmmee  aapppplliiccaabbllee..  

  

dd))  LLeess  mmaattiièèrreess,,  ééttaanntt  ssooiitt  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  oouu  ddeess  mmaattiièèrreess  

ccoonnssoommmmaabblleess,,  sseerroonntt  uuttiilliissééeess  ddaannss  uunn  aaéérroonneeff  oouu  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  

uunniiqquueemmeenntt  lloorrssqquuee  llee  ffaabbrriiccaanntt  ddee  ll''aaéérroonneeff  oouu  ddee  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  llee  pprréécciissee  

ddaannss  ddeess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  ppeerrttiinneenntteess..  CCeess  mmaattiièèrreess  ddooiivveenntt  uunniiqquueemmeenntt  êêttrree  

uuttiilliissééeess  qquuaanndd  eelllleess  rreemmpplliisssseenntt  lleess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  eett  qquu''eelllleess  oonntt  uunnee  

ttrraaççaabbiilliittéé  aapppprroopprriiééee..  TToouutteess  lleess  mmaattiièèrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééeess  dd''uunnee  

ddooccuummeennttaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  àà  cceess  mmaattiièèrreess  eett  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  dduu  

ffaabbrriiccaanntt  eett  dduu  ffoouurrnniisssseeuurr..  

  

MM..AA..550022  --  EENNTTRREETTIIEENN  DDEESS  EELLEEMMEENNTTSS  DD''AAEERROONNEEFF  

  

aa))  LL''eennttrreettiieenn  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  ddeess  oorrggaanniissmmeess  

dd''eennttrreettiieenn  aaggrrééééss  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aavvaaiittiioonn  cciivviillee..  TToouutteeffooiiss,,  

ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  éélléémmeennttss  dd’’aaéérroonneeffss  ppoouurrrraa  êêttrree  rrééaalliisséé  ppaarr  ddeess  oorrggaanniissmmeess  

dd’’eennttrreettiieenn  aacccceeppttaabblleess  ppoouurr  llee  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  mmaaiiss  nnoonn  

aaggrrééeess..  CCeess  oorrggaanniissmmeess  aacccceeppttaabblleess  ddeevvrroonntt  êêttrree  ddéétteenntteeuurrss  dd’’aaggrréémmeennttss  

ééqquuiivvaalleennttss  ddéélliivvrrééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’éélléémmeenntt  

dd’’aaéérroonneeff  ppoouurr  llee  ttyyppee  dd’’eennttrreettiieenn  eennvviissaaggéé..          

  

bb))  LL''eennttrreettiieenn  ssuurr  ttoouutt  éélléémmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ddee  

cceerrttiiffiiccaattiioonn  uunniiqquueemmeenntt  lloorrssqquuee  cceess  éélléémmeennttss  ssoonntt  mmoonnttééss  ssuurr  ll''aaéérroonneeff..  

CCeeppeennddaanntt,,  cceess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  ppeeuuvveenntt  êêttrree  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  ddééppoossééss  ppoouurr  
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eennttrreettiieenn  lloorrssqquuee  llaa  ddééppoossee  eesstt  eexxpprreesssséémmeenntt  ppeerrmmiissee  ppaarr  llee  mmaannuueell  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  ddee  ll''aaéérroonneeff  ppoouurr  aamméélliioorreerr  ll''aacccceessssiibbiilliittéé..  

  

  

  

  

MM..AA..550033  --  ÉÉLLEEMMEENNTTSS  DD''AAEERROONNEEFF  AA  VVIIEE  LLIIMMIITTEEEE  
  

LLeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  àà  vviiee  lliimmiittééee  iinnssttaallllééss  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  eexxccééddeerr  llaa  lliimmiittee  ddee  

vviiee  aapppprroouuvvééee  ccoommmmee  ssppéécciiffiiééee  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  aapppprroouuvvéé  eett  lleess  

ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé..  

  

MM..AA..550044  --  CCOONNTTRROOLLEE  DDEESS  EELLEEMMEENNTTSS  DD''AAEERROONNEEFF  IINNUUTTIILLIISSAABBLLEESS  
  

aa))  UUnn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  iinnuuttiilliissaabbllee  ddaannss  ll''uunnee  

qquueellccoonnqquuee  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  eexxppiirraattiioonn  ddee  llaa  lliimmiittee  ddee  vviiee  ccoommmmee  ddééffiinnii  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  

dd''eennttrreettiieenn  ;;  

  

22..  nnoonn  ccoonnffoorrmmiittéé  aauuxx  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabblleess  eett  àà  ttoouuttee  

aauuttrree  eexxiiggeennccee  rreellaattiivvee  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  iimmppoossééee  ppaarr  

ll''aauuttoorriittéé  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee;;  

  

33..  aabbsseennccee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  ll''ééttaatt  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé  oouu  ll''aaddmmiissssiibbiilliittéé  ppoouurr  ll''iinnssttaallllaattiioonn  ;;  

  

44..  pprreeuuvvee  ddee  ddééffaauuttss  oouu  aavvaarriieess  ;;  

  

55..  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  uunn  iinncciiddeenntt  oouu  aacccciiddeenntt  ssuusscceeppttiibbllee  dd''aaffffeecctteerr  ll''aappttiittuuddee  aauu  

sseerrvviiccee..    

bb))  LLeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  iinnuuttiilliissaabblleess  sseerroonntt  iiddeennttiiffiiééss  eett  ssttoocckkééss  ddaannss  uunn  

eennddrrooiitt  ssûûrr  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  jjuussqquu''àà  ccee  

qquu''uunnee  ddéécciissiioonn  ssooiitt  pprriissee  ssuurr  ll''ééttaatt  ffuuttuurr  ddee  cceess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff..  

  

cc))  LLeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  qquuii  oonntt  aatttteeiinntt  lleeuurr  lliimmiittee  ddee  vviiee  cceerrttiiffiiééee  oouu  qquuii  

ccoonnttiieennnneenntt  uunn  ddééffaauutt  nnoonn  rrééppaarraabbllee  sseerroonntt  ccllaassssééss  ccoommmmee  iirrrrééccuuppéérraabblleess  eett  nnee  

sseerroonntt  ppaass  aauuttoorriissééss  àà  rrééiinnttééggrreerr  llee  ssyyssttèèmmee  dd''aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  éélléémmeennttss  

dd''aaéérroonneeff  àà  mmooiinnss  qquuee  lleess  dduurrééeess  ddee  vviiee  cceerrttiiffiiééeess  aaiieenntt  ééttéé  pprroolloonnggééeess  oouu  qquu''uunnee  

ssoolluuttiioonn  ddee  rrééppaarraattiioonn  aaiitt  ééttéé  aapppprroouuvvééee  sseelloonn  llee  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..330044  

  

dd))  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  oouu  ttoouutt  oorrggaanniissmmee  rreessppoonnssaabbllee  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee  

ddooiitt,,  ddaannss  llee  ccaass  dd''uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  iirrrrééccuuppéérraabbllee  dduu  ppaarraaggrraapphhee  ((cc))  ::  
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11..  ccoonnsseerrvveerr  cceett  éélléémmeenntt  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ccoommmmee  ddééccrriitt  aauu  ppaarraaggrraapphhee  bb)),,  

oouu  

  

22..  ss''aarrrraannggeerr  ppoouurr  qquuee  ll''éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ssooiitt  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddééttéérriioorréé  ppoouurr  

qquu''aauuccuunnee  rrééccuuppéérraattiioonn  oouu  rrééppaarraattiioonn  nnee  ssooiitt  rreennttaabbllee  aavvaanntt  ddee  rreennoonncceerr  àà  

llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppoouurr  cceett  éélléémmeenntt..  

    

ee))  NNoonnoobbssttaanntt  llee  ppaarraaggrraapphhee  dd)),,  uunnee  ppeerrssoonnnnee  oouu  oorrggaanniissmmee  rreessppoonnssaabbllee  sseelloonn  llaa  

pprréésseennttee  aannnneexxee  ppeeuutt  ttrraannssfféérreerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssuurr  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  

ccllaassssééss  ccoommmmee  iirrrrééccuuppéérraabblleess  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  ddaannss  uunn  bbuutt  ddee  ffoorrmmaattiioonn  oouu  ddee  

rreecchheerrcchhee  ssaannss  mmuuttiillaattiioonn..  
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SSEECCTTIIOONN  44  
  

OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDUU  MMAAIINNTTIIEENN    

DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTÉÉ  

  

MM..AA..770011  --  DDOOMMAAIINNEE  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

  
  LLaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  ééttaabblliitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ddéélliivvrraannccee  oouu  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddeess  

aaggrréémmeennttss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  

aaéérroonneeffss..  

  

MM..AA..770022  DDEEMMAANNDDEE  
TToouuttee  ddeemmaannddee  ddee  ddéélliivvrraannccee  oouu  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  dd''aaggrréémmeenntt  dd''oorrggaanniissmmee  ddee  

ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  aauupprrèèss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  

GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee..  LL''aaggrréémmeenntt  eesstt  ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  

ll’’aavviiaattiioonn  CCiivviillee..  LLee  MMaannuueell  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  pprréécciisseerr  llee  ddoommaaiinnee  dd''aapppplliiccaattiioonn  ppoouurr  lleeqquueell  ll''aaggrréémmeenntt  eesstt  

ddeemmaannddéé..  

  

MM..AA..770033  DDOOMMAAIINNEESS  CCOOUUVVEERRTTSS  PPAARR  LL''AAGGRREEMMEENNTT  

  

aa))  LL''aaggrréémmeenntt  eesstt  ssiiggnniiffiiéé  ppaarr  ddéécciissiioonn  dduu  mmiinniissiittrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee..  

LLeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  ddooiivveenntt  

pprréécciisseerr  llee  ddoommaaiinnee  dd''aapppplliiccaattiioonn  ppoouurr  lleeqquueell  ll''aaggrréémmeenntt  eesstt  ddeemmaannddéé..  

bb))  NNoonnoobbssttaanntt  llee  ppaarraaggrraapphhee  aa)),,  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ccoommmmeerrcciiaall,,  ll''aaggrréémmeenntt  

ddooiitt  aaccccoommppaaggnneerr  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttrraannssppoorrtteeuurr  aaéérriieenn  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  

ccoommppéétteennttee,,  ppoouurr  ll''aaéérroonneeff  eexxppllooiittéé..  

  

MM..AA..770044  --  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  

NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  

  

aa))  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  ffoouurrnniirr  ddeess  

ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ccoonntteennaanntt  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  uunnee  aatttteessttaattiioonn  ssiiggnnééee  ppaarr  llee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ppoouurr  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  

ll''oorrggaanniissmmee  ttrraavvaaiillllee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  pprréésseennttee  ppaarrttiiee,,  eett  

  

22..  llee  ddoommaaiinnee  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll''oorrggaanniissmmee,,  eett  

  

33..  lleess  ttiittrreess  eett  nnoommss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  nnoommmmééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

MM..AA..770066((bb))  eett  MM..AA..770066((cc)),,  eett    
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44..  uunn  oorrggaanniiggrraammmmee  mmoonnttrraanntt  lleess  cchhaaîînneess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eennttrree  lleess  

ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  ddaannss  llee  MM..AA..770066((bb))  eett  MM..AA..770066((cc)),,  eett    

  

55..  uunnee  lliissttee  dduu  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  dduu  MM..AA..770077,,  eett    

  

66..  uunnee  ddeessccrriippttiioonn  ggéénnéérraallee  eett  ll''eemmppllaacceemmeenntt  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss,,  eett  

  

77..  ddeess  pprrooccéédduurreess  ssppéécciiffiiaanntt  ccoommmmeenntt  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  

ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ggaarraannttiitt  uunnee  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  pprréésseennttee  

aannnneexxee,,  eett  

  

88..  lleess  pprrooccéédduurreess  dd''aammeennddeemmeenntt  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  

ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé..  

  

bb))  LLeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  eett  lleeuurrss  

aammeennddeemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  aapppprroouuvvééss  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee..  

  

NNoonnoobbssttaanntt  llee  ppaarraaggrraapphhee  bb)),,  ddeess  aammeennddeemmeennttss  mmiinneeuurrss  aauuxx  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  aaggrrééééss  ppaarr  uunnee  pprrooccéédduurree  iinntteerrnnee..  

  

MM..AA..770055--  LLOOCCAAUUXX  
  

LL''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  

dduu  ppeerrssoonnnneell  ddééccrriitt  ddaannss  llee  MM..AA..770066,,  uunnee  ssaallllee  ddee  ttrraavvaaiill  ccoonnvveennaabbllee,,  ddaannss  ddeess  

ssiitteess  aapppprroopprriiééss..  

  

MM..AA..770066--EEXXIIGGEENNCCEESS  EENN  MMAATTIIEERREE  DDEE  PPEERRSSOONNNNEELL  
  

aa))  LL''oorrggaanniissmmee  ddooiitt  ddééssiiggnneerr  uunn  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  qquuii  ddééttiieenntt  lleess  ddrrooiittss  

ssttaattuuttaaiirreess  ppoouurr  aassssuurreerr  qquuee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee..  

  

bb))  PPoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ccoommmmeerrcciiaall,,  llee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ppaarraaggrraapphhee  

aa))  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddééttiieenntt  lleess  ddrrooiittss  ssttaattuuttaaiirreess  ppoouurr  aassssuurreerr  

qquuee  ttoouutteess  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééeess  sseelloonn  lleess  nnoorrmmeess  

rreeqquuiisseess  ppoouurr  llaa  ddéélliivvrraannccee  dd''uunn  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aaéérriieennnnee..  

  

cc))  UUnnee  ppeerrssoonnnnee  oouu  uunn  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddooiitt  êêttrree  nnoommmméé((ee))  ;;  iill  lluuii  

iinnccoommbbeerraa  ddee  ss''aassssuurreerr  qquuee  ll''oorrggaanniissmmee  eesstt  ttoouujjoouurrss  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  pprréésseennttee  

aannnneexxee..  CCeettttee  ppeerrssoonnnnee  oouu  ccee  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddooiitt  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  rreennddrree  

ccoommppttee  aauu  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee..  
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dd))  PPoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ccoommmmeerrcciiaall,,  llee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ddooiitt  nnoommmmeerr  uunn  

ttiittuullaaiirree  ddééssiiggnnéé..  CCeettttee  ppeerrssoonnnnee  sseerraa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  eett  ddee  llaa  

ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

ppaarraaggrraapphhee  cc))..  

  

ee))  LLee  ttiittuullaaiirree  ddééssiiggnnéé  vviisséé  aauu  ppaarraaggrraapphhee  dd))  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  eemmppllooyyéé  ppaarr  uunn  

oorrggaanniissmmee  dd’’eennttrreettiieenn  aaggrréééé  lliiéé  àà  ll''eexxppllooiittaanntt  ppaarr  uunn  ccoonnttrraatt,,  ssaauuff  aapppprroobbaattiioonn  

ssppéécciiffiiqquuee  ddee  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee..    

  

ff))  LL''oorrggaanniissmmee  ddooiitt  eemmppllooyyeerr  dduu  ppeerrssoonnnneell  qquuaalliiffiiéé  eett  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  

pprréévvuu..  

  

gg))  TToouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddeess  ppaarraaggrraapphheess  cc))  eett  dd))  ddooiivveenntt  ppoossssééddeerr  ddeess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  ppeerrttiinneenntteess,,  uunn  ppaasssséé  eett  ddeess  eexxppéérriieenncceess  aapppprroopprriiééeess  rreellaattiivveess  aauu  

mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss..  

  

hh))  LLaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  

ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  êêttrree  eennrreeggiissttrrééee..  

  

MM..AA..770077--  PPEERRSSOONNNNEELL  DD''EEXXAAMMEENN  DDEE  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  
  

aa))  PPoouurr  êêttrree  hhaabbiilliittéé  àà  eeffffeeccttuueerr  ddeess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  uunn  oorrggaanniissmmee  

ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  ddooiitt  aavvooiirr  dduu  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  

ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppprroopprriiéé  qquuii  ddooiitt  aavvooiirr  aaccqquuiiss  ::  

  

11..  aauu  mmooiinnss  cciinnqq  aannnnééeess  dd''eexxppéérriieennccee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé,,  eett  

  

22..  uunnee  lliicceennccee  aapppprroopprriiééee  oouu  uunn  ddiippllôômmee  aaéérroonnaauuttiiqquuee  oouu  ééqquuiivvaalleenntt,,  eett  

  

33..  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  dd''eennttrreettiieenn  aaéérroonnaauuttiiqquuee  ooffffiicciieellllee,,  eett  

  

44..  uunn  ppoossttee  aauu  sseeiinn  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  aavveecc  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  

aapppprroopprriiééeess..  

  

bb))  LLee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  nnoommmméé  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  

llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  ppeeuutt  rreecceevvooiirr  uunnee  hhaabbiilliittaattiioonn  ddee  cceett  oorrggaanniissmmee  qquuee  ssii  cceellaa  

eesstt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  aacccceeppttéé  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  aapprrèèss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd''uunn  

eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ssaattiissffaaiissaanntt  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee..  

  

cc))  LL''oorrggaanniissmmee  ddooiitt  ss''aassssuurreerr  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  

ll''aaéérroonneeff  ppeeuutt  jjuussttiiffiieerr  dd''uunnee  eexxppéérriieennccee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  

rréécceennttee  aapppprroopprriiééee..  
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dd))  LLee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  êêttrree  iiddeennttiiffiiéé  ssuurr  uunnee  lliissttee  

ccoommpprreennaanntt  cchhaaqquuee  ppeerrssoonnnnee  aavveecc  ssaa  rrééfféérreennccee  dd''hhaabbiilliittaattiioonn  dd''eexxaammeenn  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé..  

  

ee))  LL''oorrggaanniissmmee  ddooiitt  tteenniirr  uunn  eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé,,  qquuii  ddooiitt  iinncclluurree  lleess  ddééttaaiillss  ddee  ttoouuttee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aapppprroopprriiééee  aaiinnssii  

qquu''uunn  rrééssuumméé  ddee  ll''eexxppéérriieennccee  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneennttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  

llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  eett  uunnee  ccooppiiee  ddee  ll''aauuttoorriissaattiioonn..  CCeett  eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  

ccoonnsseerrvvéé  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  aannss  aapprrèèss  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaiitt  

qquuiittttéé  ll''oorrggaanniissmmee..  

  

MM..AA..770088--  GGEESSTTIIOONN  DDUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  

  

aa))  TToouuttee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  sseeccttiioonn  11  ddee  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee..    

  

bb))  PPoouurr  ttoouutt  aaéérroonneeff  ggéérréé,,  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  

aaggrréééé    

ddooiitt  ::  

  

11..  ddéévveellooppppeerr  eett  ccoonnttrrôôlleerr  uunn  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ppoouurr  lleess  aaéérroonneeffss  

ggéérrééss,,  yy  ccoommpprriiss  ttoouutt  pprrooggrraammmmee  ddee  ffiiaabbiilliittéé  aapppplliiccaabbllee  ;;  

  

22..  ssoouummeettttrree  llee  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddeess  aaéérroonneeffss  eett  sseess  aammeennddeemmeennttss  àà  

ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ppoouurr  aapppprroobbaattiioonn  eett  ffoouurrnniirr  uunnee  ccooppiiee  dduu  pprrooggrraammmmee  

aauu  pprroopprriiééttaaiirree  ddeess  aaéérroonneeffss  nnoonn  eexxppllooiittééss  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  ccoommmmeerrcciiaall  ;;  

  

33..  ggéérreerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  ddeess  rrééppaarraattiioonnss  ;;  

  

44..  ss''aassssuurreerr  qquuee  ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  

aauu  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  aapppprroouuvvéé  eett  llaannccéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  sseeccttiioonn  55  

ddee  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee;;  

  

55..  ss''aassssuurreerr  qquuee    

  ttoouutteess  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabblleess,,  eett    

  lleess  ccoonnssiiggnneess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  aayyaanntt  uunnee  iinncciiddeennccee  ssuurr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé,,  

ssoonntt  aapppplliiqquuééeess  ;;  

  

66..  ss''aassssuurreerr  qquuee  ttoouuss  lleess  ddééffaauuttss  ddéétteeccttééss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''eennttrreettiieenn  

pprrooggrraammmméé  oouu  rreeppoorrttééss  ssoonntt  rreeccttiiffiiééss  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

ccoonnvveennaabblleemmeenntt  aaggrréééé;;  
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77..  ss''aassssuurreerr  qquuee  ll''aaéérroonneeff  eesstt  ddoonnnnéé  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

ccoonnvveennaabblleemmeenntt  aaggrréééé  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  cceellaa  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ;;  

  

88..  ccoooorrddoonnnneerr  ll''eennttrreettiieenn  pprrooggrraammmméé,,  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé,,  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ppiièècceess  àà  dduurrééee  ddee  vviiee  lliimmiittééee,,  eett  

ll''iinnssppeeccttiioonn  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  ppoouurr  ss''aassssuurreerr  qquuee  llee  ttrraavvaaiill  eesstt  

ccoorrrreecctteemmeenntt  eeffffeeccttuuéé  ;;  

  

99..  ggéérreerr  eett  aarrcchhiivveerr  ttoouuss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  

eett//oouu  lleess  ccoommpptteess--rreenndduuss  mmaattéérriieellss  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt  ;;  

  

1100..  ss''aassssuurreerr  qquuee  llee  ddeevviiss  ddee  mmaassssee  eett  cceennttrraaggee  ccoorrrreessppoonndd  àà  ll''ééttaatt  ddee  

ll''aaéérroonneeff..  

  

cc))  DDaannss  llee  ccaass  ddee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ccoommmmeerrcciiaall,,  lloorrssqquuee  ll''eexxppllooiittaanntt  nn''eesstt  ppaass  

aaggrréééé  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,  iill  ddooiitt  

ccoonncclluurree  uunn  ccoonnttrraatt  dd''eennttrreettiieenn  ééccrriitt  aavveecc  uunn  oorrggaanniissmmee    dd’’eennttrreettiieenn  aaggrréééé  oouu  uunn  

aauuttrree  eexxppllooiittaanntt  aaggrrééee..  qquuii  ddééttaaiillllee  lleess  ffoonnccttiioonnss  ssppéécciiffiiééeess  ddaannss  lleess  MM..AA..330011--22,,  

MM..AA..330011--33,,  MM..AA..330011--55  eett  MM..AA..330011--66,,  eett  aassssuurree  qquu''eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ll''eennttrreettiieenn  

eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  eett  ddééffiinniitt  llee  ssuuppppoorrtt  ddeess  ffoonnccttiioonnss  qquuaalliittéé  dduu  

MM..AA..771122((bb))..  

LLeess  ccoonnttrraattss  ddee  bbaassee  ddeess  aaéérroonneeffss,,  dd''eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  pprrooggrraammmméé  eett  dd''eennttrreettiieenn  

ddeess  mmootteeuurrss,,  eett  ttoouuss  sseess  aavveennaannttss,,  ddooiivveenntt  êêttrree  aapppprroouuvvééss  ppaarr  ll''aauuttoorriittéé  

ccoommppéétteennttee..  CCeeppeennddaanntt,,  ddaannss  llee  ccaass::  

  

11..  dd''uunn  aaéérroonneeff  nnéécceessssiittaanntt  uunn  eennttrreettiieenn  eenn  lliiggnnee  eenn  pprréévvuu,,  llee  ccoonnttrraatt  ppeeuutt  

pprreennddrree  llaa  ffoorrmmee  dd''oorrddrreess  ddee  ttrraavvaauuxx  iinnddiivviidduueellss  aaddrreessssééss  àà  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  aaggrrééee  ;;  

  

22..  dd''eennttrreettiieenn  dd''éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff,,  yy  ccoommpprriiss  ll''eennttrreettiieenn  ddeess  mmootteeuurrss,,  llee  

ccoonnttrraatt  mmeennttiioonnnnéé  aauu  ppaarraaggrraapphhee  cc))  ppeeuutt  pprreennddrree  llaa  ffoorrmmee  dd''oorrddrreess  ddee  

ttrraavvaauuxx  iinnddiivviidduueellss  aaddrreessssééss  àà  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

  

MM..AA..770099--  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  

  

LL''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  ddooiitt  ddéétteenniirr  eett  

uuttiilliisseerr  lleess  ddoonnnnééeess  dd''eennttrreettiieenn  àà  jjoouurr  aapppplliiccaabblleess  ppoouurr  eexxééccuutteerr  ddeess  ttââcchheess  ddee  

mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  dduu  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA  770088..  

  

MM..AA..771100--  EEXXAAMMEENN  DDEE  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  
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aa))  DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ssoonn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  eett  ppoouurr  

ssaattiissffaaiirree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  dd''uunn  aaéérroonneeff,,  uunn  eexxaammeenn  ddooccuummeennttéé  

ccoommpplleett  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  cceett  aaéérroonneeff  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  aaffiinn  ddee  vvéérriiffiieerr  qquuee  ::  

  

11..  lleess  hheeuurreess  ddee  vvooll  ddee  llaa  cceelllluullee,,  ddeess  mmootteeuurrss  eett  ddeess  hhéélliicceess  aaiinnssii  qquuee  lleess  

ccyycclleess  ddee  vvooll  aassssoocciiééss  oonntt  ééttéé  ccoorrrreecctteemmeenntt  eennrreeggiissttrrééss,,  eett  

  

22..  llee  mmaannuueell  ddee  vvooll  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll''aaéérroonneeff  eett  rreeffllèèttee  

ll''ééttaatt  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  rréévviissiioonn,,  eett  

  

33..  ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  àà  eeffffeeccttuueerr  ssuurr  ll''aaéérroonneeff  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  aapppprroouuvvéé  oonntt  bbiieenn  ééttéé  eexxééccuuttééss,,  eett  

  

44..  ttoouuss  lleess  ddééffaauuttss  ccoonnnnuuss  oonntt  ééttéé  rreeccttiiffiiééss  oouu,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  rreeppoorrttééss  

dd''uunnee  mmaanniièèrree  ccoonnttrrôôllééee,,  eett  

  

55..  ttoouutteess  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aapppplliiccaabblleess  oonntt  ééttéé  ssuuiivviieess  eett  

ccoorrrreecctteemmeenntt  eennrreeggiissttrrééeess,,  eett  

  

66..  ttoouutteess  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  rrééppaarraattiioonnss  aapppplliiqquuééeess  àà  ll''aaéérroonneeff  oonntt  ééttéé  

eennrreeggiissttrrééeess  eett  ssoonntt  aapppprroouuvvééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  nnoorrmmeess  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  

ddee  ttyyppee,,  eett  

  

77..  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  àà  vviiee  lliimmiittééee  mmoonnttééss  ssuurr  ll''aaéérroonneeff  ssoonntt  

ccoorrrreecctteemmeenntt  iiddeennttiiffiiééss,,  eennrreeggiissttrrééss  eett  nn''oonntt  ppaass  ddééppaasssséé  lleeuurr  dduurrééee  ddee  vviiee  

aapppprroouuvvééee,,  eett  

  

88..  ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  

pprréésseennttee  aannnneexxee,,  eett  

  

99..  llee  ddeevviiss  ddee  mmaassssee  aaccttuueell  rreeffllèèttee  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll''aaéérroonneeff  eett  eesstt  

vvaalliiddee,,  eett  

  

1100..  ll''aaéérroonneeff  eesstt  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  rréévviissiioonn  ddee  ssaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ttyyppee  

aapppprroouuvvééee  ppaarr  ll''EEttaatt  ddee  ccoonncceeppttiioonn..  

  

bb))  LLee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ddooiitt  eennttrreepprreennddrree  

uunnee  ééttuuddee  pphhyyssiiqquuee  ddee  ll''aaéérroonneeff..  PPoouurr  cceettttee  ééttuuddee,,  llee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ddûûmmeenntt  qquuaalliiffiiéé  eett  ddéétteenntteeuurr  ddee  lliicceennccee  aapppprroopprriiéé,,  ddooiitt  êêttrree  aassssiissttéé  

ppaarr  dduu  ppeerrssoonnnneell  hhaabbiilliittéé..  
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cc))  PPaarr  ll''ééttuuddee  pphhyyssiiqquuee  ddee  ll''aaéérroonneeff,,  llee  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  

ss''aassssuurreerr  qquuee  ::  

 

11..  ttoouutteess  lleess  mmaarrqquueess  eett  ppllaaqquueess  ssiiggnnaallééttiiqquueess  nnéécceessssaaiirreess  ssoonntt  

ccoorrrreecctteemmeenntt  mmoonnttééeess,,  eett  

  

22..  ll''aaéérroonneeff  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauu  mmaannuueell  ddee  vvooll  aapppprroouuvvéé,,  eett  

  

33..  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll''aaéérroonneeff  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ddooccuummeennttss  aapppprroouuvvééss,,  eett  

  

44..  aauuccuunn  ddééffaauutt  éévviiddeenntt,,  qquuii  nn''aa  ppaass  ééttéé  aabboorrddéé  ddaannss  llee  MM..AA..440033,,  nnee  ppeeuutt  

êêttrree  ddéétteeccttéé,,  eett  

  

55..  aauuccuunnee  iinnccoohhéérreennccee  nnee  sseerraa  ttrroouuvvééee  eennttrree  ll''aaéérroonneeff  eett  ll''eexxaammeenn  

ddooccuummeennttéé  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  dduu  ppaarraaggrraapphhee  aa))..    

  

LLee  rreessuullttaatt  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddéélliivvrréé  ppoouurr  uunn  aaéérroonneeff  ddooiitt  êêttrree  

ccoommmmuunniiqquuéé  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  eett  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll’’OOAACCAA  eett      ccee  1155  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  

cceerrttiiffiiccaatt  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé..  

  

gg))  LLeess  ttââcchheess  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  ssoouuss--ttrraaiittééeess..  

  

  

MM..AA..771111--  PPRREERROOGGAATTIIVVEESS  DDEE  LL''OORRGGAANNIISSMMEE  

  

aa))  UUnn  oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  ppeeuutt  ::  

  

11..  ggéérreerr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss  nnoonn  ddee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

ccoommmmeerrcciiaall  tteellss  qquu''iillss  ffiigguurreenntt  ssuurr  llaa  lliissttee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd''aaggrréémmeenntt  ;;  

  

22..  ggéérreerr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss  ddee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  

ccoommmmeerrcciiaall  lloorrssqquu''iillss  ffiigguurreenntt  ssuurr  llaa  lliissttee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttrraannssppoorrtteeuurr  

aaéérriieenn  ;;  

  

33..  ss''aarrrraannggeerr  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ttoouuttee  ttââcchhee  rreellaattiivvee  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  ssoonn  aaggrréémmeenntt  aavveecc  uunn  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  qquuii  

ttrraavvaaiillllee  sseelloonn  ssoonn  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé..  

  

bb))  UUnn  oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  ppeeuutt  eenn  pplluuss  

êêttrree  hhaabbiilliittéé  ppoouurr  ::  

  

11..  ddéélliivvrreerr  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  oouu  
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22..  ffaaiirree  uunnee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ppoouurr  ll''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  

GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee..  

  

cc))  UUnn  oorrggaanniissmmee  ddooiitt  êêttrree  iimmmmaattrriiccuulléé  eenn  ttuunniissiiee  ppoouurr  oobbtteenniirr  llee  pprriivviillèèggee  

éénnoonnccéé  aauu  ppaarraaggrraapphhee  ((bb))..  

  

MM..AA..771122--  SSYYSSTTEEMMEE  QQUUAALLIITTEE  
  

aa))  PPoouurr  ss''aassssuurreerr  qquuee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  

ccoonnttiinnuuee  àà  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn,,  iill  ddooiitt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  

uunn  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  eett  nnoommmmeerr  uunn  rreessppoonnssaabbllee  qquuaalliittéé  aaffiinn  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  llaa  

ccoonnffoorrmmiittéé  aauuxx  pprrooccéédduurreess  rreeqquuiisseess  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddeess  aaéérroonneeffss  eett  

ll''aaddééqquuaattiioonn  ddee  cceess  pprrooccéédduurreess..  CCee  ccoonnttrrôôllee  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  rreettoouurr  

ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  ll''aapppplliiccaattiioonn  

dd''éévveennttuueelllleess  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess..  

  

bb))  LLee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ddooiitt  ccoonnttrrôôlleerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  eett  ddooiitt  aauu  

mmooiinnss  iinncclluurree  lleess  ffoonnccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  ccoonnttrrôôlleerr  qquuee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  ssoonntt  

eeffffeeccttuuééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprrooccéédduurreess  aapppprroouuvvééeess,,  eett  

  

22..  ccoonnttrrôôlleerr  qquuee  ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn  ssoouuss--ttrraaiittéé  eesstt  rrééaalliisséé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

ccoonnttrraatt,,  eett  

  

33..  ccoonnttrrôôlleerr  qquuee  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  pprréésseennttee  PPaarrttiiee  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  

rreessppeeccttééeess..  

  

cc))  LLeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  cceess  aaccttiivviittééss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééss  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  

aannss..  

  

dd))  LLoorrssqquuee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  eesstt  aaggrréééé  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunnee  aauuttrree  ddiissppoossiittiioonn  rréégglleemmeennttaaiirree,,  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ppeeuutt  êêttrree  

aassssoocciiéé  àà  cceelluuii  qquuii  eesstt  eexxiiggéé  llaaddiittee  ddiissppoossiittiioonn..  

  

ee))  EEnn  ccaass  ddee  ttrraannssppoorrtt  ccoommmmeerrcciiaall  aaéérriieenn,,  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ddooiitt  ffaaiirree  ppaarrttiiee  

iinnttééggrraannttee  dduu  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt..  

  

ff))  DDaannss  llee  ccaass  dd''uunn  ppeettiitt  oorrggaanniissmmee,,  nn''aayyaanntt  ppaass  lleess  pprréérrooggaattiivveess  aaccccoorrddééeess  sseelloonn  

llee  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..771111((bb)),,  llee  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  ppeeuutt  êêttrree  rreemmppllaaccéé  ppaarr  ddeess  bbiillaannss  

oorrggaanniissaattiioonnnneellss  rréégguulliieerrss..  
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MM..AA..771133--  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  AAPPPPOORRTTEEEESS  AA  LL''OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDUU  

MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE    

  

AAffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  ddee  

ddéétteerrmmiinneerr  ssii  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee  eesstt  ttoouujjoouurrss  rreessppeeccttééee,,  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  

dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé  ddooiitt  ll''iinnffoorrmmeerr  ddee  ttoouuttee  pprrooppoossiittiioonn  rreellaattiivvee  

aauuxx  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess,,  aavvaanntt  qquuee  cceess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  nn''aaiieenntt  lliieeuu  ::  

  

11..  llee  nnoomm  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ;;  

22..  llee  ssiittee  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ;;  

33..  dd''aauuttrreess  ssiitteess  ooùù  ssee  ssiittuuee  ll''oorrggaanniissmmee  ;;  

44..  llee  ddiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ;;  

55..  ll''uunnee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  cchhaarrggééee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ;;  

66..  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss,,  pprrooccéédduurreess,,  éétteenndduuee  ddeess  ttrraavvaauuxx  eett  ppeerrssoonnnneell  qquuii  

ppoouurrrraaiieenntt  aaffffeecctteerr  ll''aaggrréémmeenntt..  

  

DDaannss  llee  ccaass  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  cchhaannggeemmeennttss  ddaannss  llee  ppeerrssoonnnneell  ddoonntt  llaa  

ddiirreeccttiioonn  nnee  sseerraaiitt  ppaass  aavviissééee  aauu  pprrééaallaabbllee,,  cceess  cchhaannggeemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  nnoottiiffiiééss  

llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee..  

  

MM..771144--  AARRCCHHIIVVAAGGEE  
  

aa))  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  eennrreeggiissttrreerr  ttoouuss  lleess  

ddééttaaiillss  ddeess  ttrraavvaauuxx  eeffffeeccttuuééss..  LLeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  eexxiiggééss  ppaarr  llee  ppaarraaggrraapphhee  

MM..AA..330055  eett  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ppaarr  llee  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..330066,,  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééss..  

  

bb))  SSii  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  aa  bbéénnééffiicciiéé  dduu  

pprriivviillèèggee  dduu  MM..AA..771111((bb)),,  iill  ddooiitt  ccoonnsseerrvveerr  uunnee  ccooppiiee  ddee  cchhaaqquuee  cceerrttiiffiiccaatt  

dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ddéélliivvrrééss,,  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  lleess  

ddooccuummeennttss  aannnneexxeess..  

  

cc))  LL''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  ccoonnsseerrvveerr  uunnee  

ccooppiiee  ddee  ttoouuss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  vviissééss  aauu  ppaarraaggrraapphhee  ((bb))  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  aannss  

aapprrèèss  qquuee  ll''aaéérroonneeff  aa  ééttéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  rreettiirréé  dduu  sseerrvviiccee..  

  

dd))  LLeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ssttoocckkééss  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ssûûrr  ppoouurr  lleess  pprroottééggeerr  

ddeess  ddoommmmaaggeess,,  aallttéérraattiioonnss  eett  vvoollss..  

  

ee))  TToouuss  lleess  ddiissqquueess,,  ccaasssseetttteess,,  eettcc..  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddooiivveenntt  êêttrree  

ssttoocckkééss  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ddiifffféérreenntt  ddee  cceelluuii  ccoonntteennaanntt  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  

uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ggaarraannttiissssaanntt  qquu''iillss  rreesstteerroonntt  eenn  bboonn  ééttaatt..  
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ff))  LLoorrssqquuee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  dd''uunn  aaéérroonneeff  eesstt  ttrraannssfféérrééee  àà  uunn  

aauuttrree  oorrggaanniissmmee  oouu  àà  uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee,,  ttoouuss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ccoonnsseerrvvééss  

ddooiivveenntt  êêttrree  ttrraannssfféérrééss  àà  cceett  oorrggaanniissmmee  oouu  cceettttee  ppeerrssoonnnnee..  LLeess  ppéérriiooddeess  ddee  tteemmppss  

pprreessccrriitteess  ppoouurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddooiivveenntt  ccoonnttiinnuueerr  dd''êêttrree  

oobbsseerrvvééeess  ppaarr  cceett  oorrggaanniissmmee  oouu  cceettttee  ppeerrssoonnnnee..  

  

gg))  LLoorrssqquu''uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  cceessssee  ssoonn  

aaccttiivviittéé,,  ttoouuss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ccoonnsseerrvvééss  sseerroonntt  ttrraannssfféérrééss  aauu  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  

ll''aaéérroonneeff..  

  

MM..AA..771155--  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  VVAALLIIDDIITTEE  DDEE  LL''AAGGRREEMMEENNTT  

  

aa))  UUnn  aaggrréémmeenntt  eesstt  ddéélliivvrréé  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  iilllliimmiittééee..  IIll  rreessttee  vvaalliiddee  ssoouuss  rréésseerrvvee  

qquuee  ::  

  

11..  ll''oorrggaanniissmmee  rreessttee  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee,,  eett  

  

22..  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  aaiitt  aaccccèèss  àà  ll''oorrggaanniissmmee  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  ssii  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  aannnneexxee  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  rreessppeeccttééee,,  eett  

  

33..  ll''aaggrréémmeenntt  nnee  ffaassssee  ppaass  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  rreennoonncciiaattiioonn  oouu  dd''uunn  rreettrraaiitt..  

  

bb))  AApprrèèss  rreennoonncciiaattiioonn  oouu  rreettrraaiitt,,  llee  cceerrttiiffiiccaatt  dd''aaggrréémmeenntt  ddooiitt  êêttrree  rreessttiittuuéé  àà  

ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee..  

  

MM..AA..771166--  CCOONNSSTTAATTAATTIIOONNSS  
  

aa))  UUnnee  ccoonnssttaattaattiioonn  ddee  nniivveeaauu  11  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunn  nnoonn  rreessppeecctt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddeess  

eexxiiggeenncceess  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  aabbaaiissssaanntt  llee  nniivveeaauu  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ppoorrttaanntt  

ggrraavveemmeenntt  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  vvooll..  

  

bb))  UUnnee  ccoonnssttaattaattiioonn  ddee  nniivveeaauu  22  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunn  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  

pprréésseennttee  aannnneexxee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  aabbaaiisssseerr  llee  nniivveeaauu  ddee  ssééccuurriittéé  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  

ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  vvooll..  

  

cc))  AApprrèèss  rréécceeppttiioonn  dd''uunnee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  ccoonnssttaattaattiioonnss,,  llee  ttiittuullaaiirree  ddee  ll''aaggrréémmeenntt  

dd''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddooiitt  ddééffiinniirr  uunn  ppllaann  

dd''aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  eett  ccoonnvvaaiinnccrree  ll''aauuttoorriittéé  qquuee  cceess  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  ssoonntt  

ssaattiissffaaiissaanntteess  aannss  lleess  ddééllaaiiss  ffiixxééss  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee..  
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SSEECCTTIIOONN  55  
  

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  

  

MM..AA..880011--  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  DD''AAEERROONNEEFF  

  

aa))  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  êêttrree  ddéélliivvrréé  aavvaanntt  llee  vvooll  àà  ll''iissssuuee  ddee  

ttoouutt  eennttrreettiieenn..  LLoorrssqquu''iill  aa  ééttéé  vvéérriiffiiéé  qquuee  ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn  nnéécceessssaaiirree  aa  ééttéé  

ccoorrrreecctteemmeenntt  eeffffeeccttuuéé,,  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  êêttrree  ddéélliivvrréé  ::  

  

11..  ppaarr  uunn  ppeerrssoonnnneell  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aapppprroopprriiéé  aauu  nnoomm  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé,,  oouu  

  

22..  eexxcceeppttéé  ppoouurr  ddeess  ttââcchheess  dd''eennttrreettiieenn  ccoommpplleexxeess  vviissééeess  àà  ll''AAppppeennddiiccee  22,,  

ppaarr  uunn  ppeerrssoonnnneell  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn,,  oouu  

  

33..  ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree--ppiilloottee  ppoouurr  lleess  ttaacchheess  vviissééeess  àà  ll''AAppppeennddiiccee  33..  

  

cc))  DDaannss  llee  ccaass  dd''uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

ppaarraaggrraapphhee  ((bb))22,,  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  aassssiissttéé  ddaannss  ll''eexxééccuuttiioonn  

ddeess  ttââcchheess  dd''eennttrreettiieenn  dd''uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  ssoouuss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ddiirreecctt  eett  

ccoonnttiinnuu..  

  

dd))  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  ccoonntteenniirr  ddeess  ddééttaaiillss  bbaassiiqquueess  ddee  

ll''eennttrreettiieenn  eeffffeeccttuuéé,,  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  cceett  eennttrreettiieenn  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  eett  ::  

  

11..  ll''iiddeennttiittéé,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  rrééfféérreennccee  dd''aaggrréémmeenntt  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  eett  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddéélliivvrraanntt  ccee  cceerrttiiffiiccaatt,,  

oouu  ;;  

  

22..  ddaannss  llee  ccaass  dduu  ssoouuss--ppaarraaggrraapphhee  ((bb))22  ««CCeerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee»»,,  

ll''iiddeennttiittéé,,  eett  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llee  nnuumméérroo  ddee  lliicceennccee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  

cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddéélliivvrraanntt  ccee  cceerrttiiffiiccaatt..  

  

ee))  NNoonnoobbssttaanntt  llee  ppaarraaggrraapphhee  ((bb)),,  eenn  ccaass  dd''eennttrreettiieenn  iinnccoommpplleett,,  uunnee  tteellllee  ssiittuuaattiioonn  

ddooiitt  êêttrree  mmeennttiioonnnnééee  ssuurr  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddee  ll''aaéérroonneeff  aavvaanntt  llaa  

ddéélliivvrraannccee  ddee  ccee  cceerrttiiffiiccaatt..  
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ff))  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  ddéélliivvrréé  eenn  ccaass  ddee  nnoonn--

ccoonnffoorrmmiittéé  ccoonnnnuuee  mmeettttaanntt  ggrraavveemmeenntt  eenn  ddaannggeerr  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  vvooll..  

  

MM..AA..880022--  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  DD''EELLEEMMEENNTT  DD''AAEERROONNEEFF  
  

aa))  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  êêttrree  ddéélliivvrréé  àà  ll''iissssuuee  ddee  ttoouutt  eennttrreettiieenn  

eeffffeeccttuuéé  ssuurr  uunn  éélléémmeenntt  dd''aaéérroonneeff  lloorrssqquu''iill  eesstt  ddééppoosséé  ddee  ll''aaéérroonneeff..  

bb))  LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee,,  ppoouurr  ll’’aauuttoorriittéé,,  ccoonnssttiittuuee  llee  

cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff..  

  

MM..AA..880033--  HHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDUU  PPIILLOOTTEE--PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREE  
  

aa))  LLee  ppiilloottee  pprroopprriiééttaaiirree  eesstt  llaa  ppeerrssoonnnnee  àà  qquuii  aappppaarrttiieenntt,,  eenn  ttoottaalliittéé  oouu  eenn  ppaarrttiiee,,  

ll''aaéérroonneeff  eennttrreetteennuu  eett  qquuii  eesstt  ttiittuullaaiirree  dd''uunnee  lliicceennccee  ddee  ppiilloottee  vvaalliiddee  aavveecc  llaa  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee  oouu  ddee  ccllaassssee  aapppprroopprriiééee..  

  

bb))  PPoouurr  ttoouutt  aaéérroonneeff  oouu  ccoonncceeppttiioonn  ssiimmppllee  àà  uussaaggee  pprriivvéé  aavveecc  uunnee  mmaassssee  

mmaaxxiimmaallee  aauu  ddééccoollllaaggee  ddee  mmooiinnss  ddee  22  773300  kkgg,,  ppllaanneeuurr  eett  bbaalllloonn,,  llee  ppiilloottee  

pprroopprriiééttaaiirree  ppeeuutt  ddéélliivvrreerr  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  aapprrèèss  uunn  eennttrreettiieenn  

lliimmiittéé  dduu  ppiilloottee  pprroopprriiééttaaiirree  

  

cc))  LL''eennttrreettiieenn  lliimmiittéé  ddee  ppiilloottee  pprroopprriiééttaaiirree  ddooiitt  êêttrree  ddééffiinnii  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  

dd''eennttrreettiieenn  ddeess  aaéérroonneeffss  oobbjjeett  dduu  ppaarraaggrraapphhee  MM..AA..330022..  

  

dd))  LLee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  ddooiitt  êêttrree  mmeennttiioonnnnéé  ddaannss  lleess  ccaarrnneettss  ddee  bboorrdd  

eett  ccoonntteenniirr  ddeess  ddééttaaiillss  ddee  bbaassee  ddee  ll''eennttrreettiieenn  eeffffeeccttuuéé,,  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  cceett  

eennttrreettiieenn  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  eett  ll''iiddeennttiittéé  eett  llee  nnuumméérroo  ddee  lliicceennccee  ppiilloottee  dduu  ppiilloottee  

pprroopprriiééttaaiirree  ddéélliivvrraanntt  ccee  cceerrttiiffiiccaatt..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



Page 27 sur 39 

  

  

  

  

AAPPPPEENNDDIICCEE  11  
 

AACCCCOORRDD  RREELLAATTIIFF  AAUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  
  

  

11--  QQuuaanndd  uunn  pprroopprriiééttaaiirree  cchhaarrggee  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  

dd''eeffffeeccttuueerr  ddeess  ttââcchheess  ddee  ggeessttiioonn  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  

ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee,,  uunnee  ccooppiiee  ddee  ll''aaccccoorrdd  ddooiitt  êêttrree  eennvvooyyééee  ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree  

àà  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ooùù  ll''aaéérroonneeff  eesstt  iimmmmaattrriiccuulléé  uunnee  ffooiiss  ssiiggnnéé  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  

ppaarrttiieess..  

  

22--  LL''aaccccoorrdd  ddooiitt  êêttrree  ééllaabboorréé  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé..  IIll  ddééffiinniitt  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ssiiggnnaattaaiirreess  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  

  

33--  IIll  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  aauu  mmiinniimmuumm  ::  

  

--  ll''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ddee  ll''aaéérroonneeff  ;;  

--  llee  ttyyppee  dd''aaéérroonneeff  ;;  

--  llee  nnuumméérroo  ddee  sséérriiee  ddee  ll''aaéérroonneeff  ;;  

--  llee  nnoomm  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  ll''aaéérroonneeff  oouu  dduu  lloouueeuurr  eennrreeggiissttrréé  oouu  lleess  

rrééfféérreenncceess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  yy  ccoommpprriiss  ll''aaddrreessssee,,  lleess  rrééfféérreenncceess  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  

ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  yy  ccoommpprriiss  ll''aaddrreessssee..  

  

44--  IIll  ddooiitt  ssttiippuulleerr  qquuee  ::  

««LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ccoonnffiiee  àà  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll''aaéérroonneeff,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd''uunn  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  

qquuii  ddeevvrraa  êêttrree  aapppprroouuvvéé  ppaarr  ll’’eettaatt  dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,,  eett  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  

ll''eennttrreettiieenn  ddee  ll''aaéérroonneeff  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddiitt  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddaannss  

uunn  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé..  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  pprréésseenntt  aaccccoorrdd,,  lleess  ddeeuuxx  ssiiggnnaattaaiirreess  ss''eennggaaggeenntt  àà  

rreessppeecctteerr  lleeuurrss  oobblliiggaattiioonnss  rreessppeeccttiivveess  dduu  pprréésseenntt  aaccccoorrdd..  

LLee  pprroopprriiééttaaiirree  cceerrttiiffiiee  eenn  ttoouuttee  bboonnnnee  ffooii  qquuee  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ffoouurrnniieess  àà  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ccoonncceerrnnaanntt  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  

ll''aaéérroonneeff  ssoonntt  eett  sseerroonntt  eexxaacctteess  eett  qquuee  ll''aaéérroonneeff  nnee  sseerraa  ppaass  mmooddiiffiiéé  ssaannss  

aapppprroobbaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé..  

EEnn  ccaass  ddee  nnoonn  ccoonnffoorrmmiittéé,,  dduu  ffaaiitt  dd''uunn  qquueellccoonnqquuee  ddeess  ssiiggnnaattaaiirreess,,  cceett  

aaccccoorrdd  eesstt  rreenndduu  nnuull..  DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  pprroopprriiééttaaiirree  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  

rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouuttee  ttââcchhee  lliiééee  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll''aaéérroonneeff  
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eett  llee  pprroopprriiééttaaiirree  ss''eennggaaggee  àà  iinnffoorrmmeerr  lleess  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  ooùù  

ll''aaéérroonneeff  eesstt  iimmmmaattrriiccuulléé,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess..»»  

55--  QQuuaanndd  uunn  pprroopprriiééttaaiirree  ssoouuss--ttrraaiittee  aauupprrèèss  dd''uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé  aaggrréééé,,  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrttiiee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

  

55..11--  OObblliiggaattiioonnss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ::  

  

11..  aavvooiirr  llee  ttyyppee  dd''aaéérroonneeff  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  ssoonn  aaggrréémmeenntt  ;;  

  

22..  rreessppeecctteerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  aassssuurraanntt  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  

ddee  ll''aaéérroonneeff  ::  

  

aa))  ddéévveellooppppeerr  uunn  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddee  ll''aaéérroonneeff,,  yy  ccoommpprriiss  ttoouutt  

pprrooggrraammmmee  ddee  ffiiaabbiilliittéé  ddéévveellooppppéé  ;;  

bb))  oorrggaanniisseerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddee  ll''aaéérroonneeff  ;;  

cc))  uunnee  ffooiiss  aapppprroouuvvéé,,  ffoouurrnniirr  uunnee  ccooppiiee  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  ddee  

ll''aaéérroonneeff  aauu  pprroopprriiééttaaiirree  ;;  

dd))  oorrggaanniisseerr  uunnee  iinnssppeeccttiioonn  ddee  ttrraannssiittiioonn  aavveecc  ll''aanncciieenn  pprrooggrraammmmee  

dd''eennttrreettiieenn  ddee  ll''aaéérroonneeff  ;;  

ee))  oorrggaanniisseerr  ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn  àà  eeffffeeccttuueerr  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé,,  

ff))  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  

aapppplliiccaabblleess  ;;  

gg))  ss''aassssuurreerr  qquuee  ttoouuss  lleess  ddééffaauuttss  ddéétteeccttééss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''eennttrreettiieenn  

pprrooggrraammmméé  oouu  ssiiggnnaallééss  ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree  ssoonntt  rreeccttiiffiiééss  ppaarr  uunn  

oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  ;;  

hh))  ccoooorrddoonnnneerr  ll''eennttrreettiieenn  pprrooggrraammmméé,,  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé,,  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ppiièècceess  àà  dduurrééee  ddee  vviiee  lliimmiittééee,,  eett  

lleess  eexxiiggeenncceess  dd''iinnssppeeccttiioonn  ddeess  éélléémmeennttss  dd''aaéérroonneeff  ;;  

ii))  iinnffoorrmmeerr  llee  pprroopprriiééttaaiirree  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ll''aaéérroonneeff  ddooiitt  êêttrree  ccoonnffiiéé  àà  

uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  ;;  

jj))  ggéérreerr  ttoouuss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  tteecchhnniiqquueess  ;;  

kk))  aarrcchhiivveerr  ttoouuss  lleess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  tteecchhnniiqquueess..  

  

33..  oorrggaanniisseerr  ll''aapppprroobbaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  oouu  rrééppaarraattiioonnss  aappppoorrttééeess  

àà  ll''aaéérroonneeff  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  nnoorrmmeess  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee    ttyyppee    aavvaanntt  qquu''eelllleess  nnee  

ssooiieenntt  eeffffeeccttuuééeess  ;;  
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44..  iinnffoorrmmeerr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll''ÉÉttaatt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  cchhaaqquuee  ffooiiss  

qquuee  ll''aaéérroonneeff  nn''eesstt  ppaass  pprréésseennttéé  àà  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  ppaarr  llee  

pprroopprriiééttaaiirree  tteell  qquuee  ll''eexxiiggee  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ;;  

  

55..  iinnffoorrmmeerr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll''ÉÉttaatt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  cchhaaqquuee  ffooiiss  

qquuee  llee  pprréésseenntt  aaccccoorrdd  nn''aa  ppaass  ééttéé  rreessppeeccttéé  ;;  

  

66..  eeffffeeccttuueerr  ll''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  ddee  ll''aaéérroonneeff  ssii  nnéécceessssaaiirree  eett  ffaaiirree  ddeess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  àà  ll''ÉÉttaatt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ;;  

  

  

  

  

77..  ééttaabblliirr  lleess  ccoommpptteess--rreenndduuss  dd''éévvéénneemmeennttss,,  ccoommmmee  eexxiiggéé  ppaarr  lleess  

rréégglleemmeennttaattiioonnss  aapppplliiccaabblleess  ;;  

  

88..  iinnffoorrmmeerr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll''ÉÉttaatt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  llee  pprréésseenntt  

aaccccoorrdd  eesstt  ddéénnoonnccéé  ppaarr  ll''aauuttrree  ppaarrttiiee..  

  

55..22--  OObblliiggaattiioonnss  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  ::  

  
11..  aavvooiirr  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  gglloobbaallee  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn  aapppprroouuvvéé  ;;  

  

22..  aavvooiirr  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  gglloobbaallee  ddeess  aassppeeccttss    rreellaattiiffss  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

nnaavviiggaabbiilliittéé  ;;  

  

33..  pprréésseenntteerr  ll''aaéérroonneeff  àà  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  aaggrréééé  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  

ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  àà  llaa  ddaattee  eexxiiggééee  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ;;  

  

44..  nnee  ppaass  mmooddiiffiieerr  ll''aaéérroonneeff  ssaannss  dd''aabboorrdd  ccoonnssuulltteerr  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ;;  

  

55..  iinnffoorrmmeerr  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ddee  ttoouutt  eennttrreettiieenn  eeffffeeccttuuéé  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  ssaannss  

ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ;;  

  

66..  ssiiggnnaalleerr  ssuurr  llee  ccaarrnneett  bboorrdd  ffoouurrnnii  àà  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ttoouuss  lleess  ddééffaauuttss  ddéétteeccttééss  

aauu  ccoouurrss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ;;  

  

77..  iinnffoorrmmeerr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll''ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  llee  

pprréésseenntt  aaccccoorrdd  eesstt  ddéénnoonnccéé  ppaarr  ll''aauuttrree  ppaarrttiiee  ;;  

  

88..  iinnffoorrmmeerr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll''ÉÉttaatt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  eett  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ll''aaéérroonneeff  eesstt  vveenndduu  ;;  
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99..  ééttaabblliirr  lleess  ccoommpptteess--rreenndduuss  dd''éévvéénneemmeennttss,,  ccoommmmee  eexxiiggéé  ppaarr  lleess  

rréégglleemmeennttaattiioonnss  aapppplliiccaabblleess..  

AAPPPPEENNDDIICCEE  22  
  
  

TTAACCHHEESS  DD''EENNTTRREETTIIEENN  CCOOMMPPLLEEXXEESS  

  

LLeess  ttââcchheess  ssuuiivvaanntteess  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  ttââcchheess  dd''eennttrreettiieenn  ccoommpplleexxeess  ::  

  

11..  LLaa  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  llaa  rrééppaarraattiioonn  oouu  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  ppaarr  rriivveettaaggee,,  ccoollllaaggee,,  

ccoonnttrree--ppllaaccaaggee  oouu  ssoouuddaaggee  dd''uunnee  ddeess  ppiièècceess  ddee  cceelllluullee  dd''aaéérroonneeff  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

aa))  uunnee  ppoouuttrree  ddee  ccaaiissssoonn  ;;  

bb))  uunnee  lliissssee  oouu  mmeemmbbrraannee  dd''aaiillee  ;;  

cc))  uunn  lloonnggeerroonn  ;;  

dd))  uunnee  sseemmeellllee  ddee  lloonnggeerroonn  ;;  

ee))  uunnee  ppiièèccee  dd''uunnee  ppoouuttrree  eenn  ttrreeiilllliiss  ;;  

ff))  ll''ââmmee  dd''uunnee  ppoouuttrree  ;;  

gg))  uunnee  qquuiillllee  oouu  qquuiillllee  dd''aannggllee  dd''uunnee  ccooqquuee  dd''hhyyddrraavviioonn  oouu  dd''uunn  ffllootttteeuurr  ;;  

  

hh))  uunnee  ppiièèccee  ddee  ccoommpprreessssiioonn  eenn  ttôôllee  oonndduullééee  ddaannss  uunnee  aaiillee  oouu  uunn  

eemmppeennnnaaggee  ;;  

ii))  UUnnee  nneerrvvuurree  pprriinncciippaallee  dd''aaiillee  ;;  

jj))  uunnee  ccoonnttrreeffiicchhee  pprriinncciippaallee  ddee  ssuurrffaaccee  dd''aaiillee  oouu  dd''eemmppeennnnaaggee  ;;  

kk))  uunn  bbââttii--mmootteeuurr  ;;  

II))  uunn  lloonnggeerroonn  oouu  ccaaddrree  ddee  ffuusseellaaggee  ;;  

mm))  uunnee  ppiièèccee  dd''uunnee  aarrmmaattuurree  llaattéérraallee,,  aarrmmaattuurree  hhoorriizzoonnttaallee  oouu  ccllooiissoonn  ;;  

nn))  uunnee  ccoonnttrreeffiicchhee  oouu  uunnee  ffeerrrruurree  ssuuppppoorrtt  ddee  ffaauutteeuuiill  ;;  

oo))  uunn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  rraaiillss  ddee  ffiixxaattiioonn  ffaauutteeuuiillss  ;;  

pp))  uunnee  ccoonnttrreeffiicchhee  sseeccoonnddaaiirree  oouu  pprriinncciippaallee  ddee  ttrraaiinn  dd''aatttteerrrriissssaaggee  ;;  

qq))  uunn  eessssiieeuu  ;;  

rr))  uunnee  rroouuee,,  eett  

ss))  uunn  sskkii  oouu  uunn  ssuuppppoorrtt  ddee  sskkii,,  àà  ll''eexxcclluussiioonn  dduu  rreemmppllaacceemmeenntt  dd''uunn  

rreevvêêtteemmeenntt  àà  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ffrrootttteemmeenntt  rréédduuiitt..  

  

22..  LLaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  oouu  rrééppaarraattiioonn  dd''uunnee  ddeess  ppiièècceess  ssuuiivvaanntteess  ::  
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aa))  rreevvêêtteemmeenntt  ddee  ll''aavviioonn,,  oouu  llee  rreevvêêtteemmeenntt  dd''uunn  ffllootttteeuurr  dd''aaéérroonneeff,,  ssii  llee  

ttrraavvaaiill  nnéécceessssiittee  ll''uuttiilliissaattiioonn  dd''uunn  ssuuppppoorrtt,,  bbââttii  oouu  ggaabbaarriitt  ;;  

  

bb))  rreevvêêtteemmeenntt  dd''aaéérroonneeff  ssoouummiiss  àà  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  pprreessssuurriissaattiioonn,,  ssii  

ll''eennddoommmmaaggeemmeenntt  dduu  rreevvêêtteemmeenntt  mmeessuurree  pplluuss  ddee  1155  ccmm  ddaannss  uunnee  

ddiirreeccttiioonn  qquueellccoonnqquuee  ;;  

  

cc))  uunnee  ppiièèccee  ppoorrtteeuussee  dd''uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmaannddee,,  yy  ccoommpprriiss  uunn  mmaanncchhee  

ppiilloottee,,  uunnee  ppééddaallee,,  uunn  aarrbbrree,,  uunn  qquuaaddrraanntt,,  uunn  rreennvvooii,,  uunn  ttuubbee  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn,,  uunn  gguuiiggnnooll  ccoommmmaannddee  ddee  ggoouuvveerrnnee  eett  uunnee  ffeerrrruurree  ffoorrggééee  oouu  

mmoouullééee,,  àà  ll''eexxcclluussiioonn  ddee  ::  

11))  ll''eemmbboouuttiissssaaggee  dd''uunn  rraaccccoorrdd  ddee  rrééppaarraattiioonn  oouu  dd''uunnee  ggaarrnniittuurree  ddee  

ccââbbllee,,  eett  

22))  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  dd''uunn  eemmbboouutt  ddee  ttuubbee  ssyymmééttrriiqquuee  ffiixxéé  ppaarr  

rriivveettaaggee,,  eett  

  

dd))  ttoouuttee  aauuttrree  ssttrruuccttuurree,,  nnoonn  rrééppeerrttoorriiééee  eenn  ((11  )),,  qquu''uunn  ffaabbrriiccaanntt  aa  iiddeennttiiffiiéé  

ccoommmmee  ssttrruuccttuurree  pprriimmaaiirree  ddaannss  ssoonn  mmaannuueell  dd''eennttrreettiieenn,,  ssoonn  mmaannuueell  ddee  

rrééppaarraattiioonnss  ssttrruuccttuurraalleess  oouu  sseess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé..  

  
  

 

APPENDICE 3 
 

ENTRETIEN LIMITE DU PILOTE-PROPRIETAIRE 

 

LLeess  ttââcchheess  ssuuiivvaanntteess  ccoonnssttiittuueenntt  ll''eennttrreettiieenn  lliimmiittéé  dduu  ppiilloottee  àà  ccoonnddiittiioonn  

qquu''iill  nn''iimmpplliiqquuee  ppaass  ddeess  ttââcchheess  dd''eennttrreettiieenn  ccoommpplleexxeess  ::  

  

11))  DDééppoossee,,  iinnssttaallllaattiioonn  ddee  rroouueess..  

  

22))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  ccoorrddoonnss  ééllaassttiiqquueess  dd''aammoorrttiisssseeuurrss  ssuurr  ttrraaiinn  dd''aatttteerrrriissssaaggee..  

  

33))  EEnnttrreettiieenn  dd''aammoorrttiisssseeuurrss  ddee  ttrraaiinnss  dd''aatttteerrrriissssaaggee  ppaarr  aajjoouutt  dd''hhuuiillee,,  dd''aaiirr  oouu  ddeess  

ddeeuuxx..  

  

44))  EEnnttrreettiieenn  ddeess  ccoouussssiinneettss  ddee  rroouuee  ddee  ttrraaiinnss  dd''aatttteerrrriissssaaggee  ppaarr  nneettttooyyaaggee  eett  

ggrraaiissssaaggee..  

  

55))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  ccââbblleess  ddee  ssééccuurriittéé  oouu  ccllaavveetttteess  ddééffeeccttuueeuuxx..  
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66))  LLuubbrriiffiiccaattiioonn  nnee  nnéécceessssiittaanntt  ppaass  dd''aauuttrree  ddéémmoonnttaaggee  qquuee  llaa  ddééppoossee  ddee  ppiièècceess  

nnoonn  ssttrruuccttuurreelllleess  tteelllleess  qquuee  ddeess  ccoouuvveerrcclleess,,  ccaappoottss  eett  ccaarréénnaaggeess..  

  

77))  FFaabbrriiccaattiioonn  ddee  ppiièècceess  eenn  ttiissssuu  ssiimmpplleess  nnee  nnéécceessssiittaanntt  ppaass  ddee  llaarrddaaggee  oouu  ddee  

ddééppoossee  ddee  ppiièècceess  ssttrruuccttuurreelllleess  oouu  ddee  ssuurrffaacceess  ddee  ccoonnttrrôôllee..  DDaannss  llee  ccaass  ddee  bbaalllloonnss,,  

llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  ppeettiitteess  rrééppaarraattiioonnss  eenn  ttiissssuu  ((ccoommmmee  ddééffiinnii  ddaannss  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  

dduu  ccoonnssttrruucctteeuurr  dduu  bbaalllloonn  eett  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  cceelllleess--ccii))  nnee  nnéécceessssiittee  ppaass  uunnee  

rrééppaarraattiioonn  oouu  uunn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ssaanngglleess  ddee  cchhaarrggee..  

  

88))  RReemmiissee  àà  nniivveeaauu  ddee  fflluuiiddee  hhyyddrraauulliiqquuee  ddaannss  llee  rréésseerrvvooiirr  hhyyddrraauulliiqquuee..  

  

99))  RReemmiissee  eenn  ééttaatt  dduu  rreevvêêtteemmeenntt  ddééccoorraattiiff  dduu  ffuusseellaaggee,,  ddeess  nnaacceelllleess  ddee  bbaalllloonnss,,  

ddeess  vvooiilluurreess  eett  eemmppeennnnaaggeess  ((àà  ll''eexxcclluussiioonn  ddeess  ggoouuvveerrnneess  ccoommppeennssééeess)),,  ddeess  

ccaarréénnaaggeess,,  ddeess  ccaappoottss,,  dduu  ttrraaiinn  dd''aatttteerrrriissssaaggee,,  ddee  llaa  ccaabbiinnee  oouu  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr  dduu  

ccoocckkppiitt  lloorrssqquuee  llaa  ddééppoossee  oouu  ddee  ddéémmoonnttaaggee  ddee  ttoouuttee  ssttrruuccttuurree  pprriimmaaiirree  oouu  

ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  nn''eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree..  

  

1100))  AApppplliiccaattiioonn  dd''uunn  pprroodduuiitt  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssuurr  lleess  ppiièècceess  

dd''aaéérroonneeff  lloorrssqquuee  cceellaa  nnee  nnéécceessssiittee  aauuccuunn  ddéémmoonnttaaggee  ddee  ttoouuttee  ssttrruuccttuurree  pprriimmaaiirree  

oouu  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  eett  lloorrssqquuee  cceettttee  aapppplliiccaattiioonn  nn''eesstt  ppaass  iinntteerrddiittee  oouu  nn''eesstt  

ppaass  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  bboonnnneess  pprraattiiqquueess..  

  

1111))  RRééppaarraattiioonn  ddee  llaa  ggaarrnniittuurree  eett  ddee  ll''aammeeuubblleemmeenntt  ddééccoorraattiiff  ddee  llaa  ccaabbiinnee,,  dduu  

ccoocckkppiitt  oouu  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  nnaacceellllee  dduu  bbaalllloonn  lloorrssqquuee  lleess  rrééppaarraattiioonnss  nnee  

nnéécceessssiitteenntt  ppaass  ddee  ddéémmoonnttaaggee  ddee  ttoouuttee  ssttrruuccttuurree  pprriimmaaiirree  oouu  ssyyssttèèmmee  

dd''eexxppllooiittaattiioonn  oouu  nn''iinntteerrffèèrree  ppaass  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  oouu  nn''aaffffeeccttee  ppaass  

llaa  ssttrruuccttuurree  pprriimmaaiirree  ddee  ll''aaéérroonneeff..  

  

1122))  RRééaalliissaattiioonn  ddee  ppeettiitteess  rrééppaarraattiioonnss  ssiimmpplleess  ssuurr  lleess  ccaarréénnaaggeess,,  lleess  ccoouuvveerrcclleess  

nnoonn  ssttrruuccttuurreellss,,  lleess  ccaappoottss  eett  ddee  ppeettiitteess  ppiièècceess  eett  rreennffoorrcceemmeennttss  nnee  mmooddiiffiiaanntt  ppaass  

llee  ccoonnttoouurr  aaffiinn  ddee  nnee  ppaass  iinntteerrfféérreerr  aavveecc  uunnee  bboonnnnee  cciirrccuullaattiioonn  dd''aaiirr..  

  

1133))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  hhuubblloottss  llaattéérraauuxx  lloorrssqquuee  ccee  ttrraavvaaiillllee  nn''iinntteerrffèèrree  ppaass  aavveecc  llaa  

ssttrruuccttuurree  ddee  ttoouutt  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  tteell  qquuee  lleess  ccoommmmaannddeess,,  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  

éélleeccttrriiqquueess,,  eettcc..  

  

1144))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddeess  cceeiinnttuurreess  ddee  ssééccuurriittéé..  

1155))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  ffaauutteeuuiillss  oouu  ddee  ppaarrttiieess  ddee  ffaauutteeuuiillss  aavveecc  rreemmppllaacceemmeennttss  

ddeess  ppiièècceess  aaggrrééééeess  ppoouurr  ll''aaéérroonneeff,,  nn''iimmpplliiqquuaanntt  ppaass  llee  ddéémmoonnttaaggee  ddee  ttoouuttee  

ssttrruuccttuurree  pprriimmaaiirree  oouu  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn..  

  

1166))  RReecchheerrcchhee  ddee  ppaannnneess  eett  rrééppaarraattiioonn  ddee  cciirrccuuiittss  ccoouuppééss  ddaannss  lleess  ccââbbllaaggeess  ddeess  

pphhaarreess  dd''aatttteerrrriissssaaggee..  



Page 33 sur 39 

  

1177))  RReemmppllaacceemmeenntt  dd''aammppoouulleess,,  ddee  rrééfflleecctteeuurrss  eett  ddee  ccaabboocchhoonnss  ddee  ffeeuuxx  ddee  

ppoossiittiioonn  eett  ddee  pphhaarreess  dd''aatttteerrrriissssaaggee..  

  

1188))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  rroouueess  eett  ddee  sskkiiss  lloorrssqquu''  aauuccuunn  ccaallccuull  ddee  mmaassssee  eett  cceennttrraaggee  

nn''eesstt  nnéécceessssaaiirree..  

  

1199))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  ccaappoottaaggee  nnee  nnéécceessssiittaanntt  ppaass  ddee  ddééppoossee  ddee  ll''hhéélliiccee  oouu  ddee  

ddééccoonnnneexxiioonn  ddeess  ggoouuvveerrnneess..  

  

2200))  RReemmppllaacceemmeenntt  oouu  nneettttooyyaaggee  ddeess  bboouuggiieess  dd''aalllluummaaggee  eett  rrééggllaaggee  dduu  jjeeuu  

dd''ééccaarrtteemmeenntt  ddeess  éélleeccttrrooddeess..  

  

2211))  RReemmpplliissssaaggee  ddee  ttoouuttee  ttuuyyaauutteerriiee  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt  eexxcceeppttéé  lleess  rraaccccoorrddeemmeennttss  

hhyyddrraauulliiqquueess..  

  

2222))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ttuuyyaauutteerriieess  ddee  ccaarrbbuurraanntt  pprrééffaabbrriiqquuééeess..  

  

2233))  NNeettttooyyaaggee  oouu  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ffiillttrreess  àà  ccaarrbbuurraanntt  eett  dd''hhuuiillee  oouu  éélléémmeennttss  ddee  

ffiillttrreess..  

  

2244))  RReemmppllaacceemmeenntt  eett  eennttrreettiieenn  ddeess  bbaatttteerriieess..  

  

2255))  NNeettttooyyaaggee  dduu  ppiilloottee  ddee  ccoommbbuussttiioonn  dduu  bbaalllloonn  eett  ddeess  bbuusseess  pprriinncciippaalleess  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  iinnssttrruuccttiioonnss  dduu  ffaabbrriiccaanntt  dduu  bbaalllloonn..  

  

2266))  RReemmppllaacceemmeenntt  oouu  aajjuusstteemmeenntt  dd''aattttaacchheess  ssttaannddaarrdd  nnoonn  ssttrruuccttuurreelllleess  ccoonnnneexxeess  

aauuxx  ooppéérraattiioonnss..  

  

  

  

2277))  LL''éécchhaannggee  ddee  nnaacceelllleess  eett  bbrrûûlleeuurrss  ddee  bbaalllloonn  lloorrssqquuee  llaa  nnaacceellllee  oouu  llee  bbrrûûlleeuurr  

ssoonntt  ddiittss  éécchhaannggeeaabblleess  ddaannss  lleess  ddoonnnnééeess  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  dduu  bbaalllloonn  eett  lloorrssqquuee  

lleess  nnaacceelllleess  eett  bbrrûûlleeuurrss  ssoonntt  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ccoonnççuuss  ppoouurr  uunnee  ddééppoossee  eett  uunnee  

iinnssttaallllaattiioonn  rraappiiddee..  

  

2288))  LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ssyyssttèèmmeess  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  ll''uuttiilliissaattiioonn  dd''uunn  

ccaarrbbuurraanntt  ccoonnttrree--iinnddiiqquuéé  ppoouurr  rréédduuiirree  llee  ddiiaammèèttrree  ddeess  oorriiffiicceess  ddee  rreemmpplliissssaaggee  dduu  

rréésseerrvvooiirr  ssoouuss  rréésseerrvvee  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ssppéécciiffiiqquuee  aaiitt  ééttéé  iinncclluuss  ppaarr  llee  ccoonnssttrruucctteeuurr  

ddaannss  lleess  ddoonnnnééeess  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttyyppee  ddee  ll''aaéérroonneeff,,  qquuee  llee  ccoonnssttrruucctteeuurr  ddee  

ll''aaéérroonneeff  aaiitt  ffoouurrnnii  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ppoouurr  ll''iinnssttaallllaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ssppéécciiffiiqquuee  eett  

qquuee  ll''iinnssttaallllaattiioonn  nnee  nnéécceessssiittee  ppaass  llee  ddéémmoonnttaaggee  ddee  ll''oorriiffiiccee  ddee  rreemmpplliissssaaggee  

eexxiissttaanntt  dduu  rréésseerrvvooiirr..  
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2299))  DDééppoossee,,  vvéérriiffiiccaattiioonn  eett  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ddéétteecctteeuurrss  ddee  ppaarrttiiccuulleess  

mmaaggnnééttiiqquueess..  

  

3300))  DDééppoossee  eett  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ssyyssttèèmmeess  ddee  nnaavviiggaattiioonn  eett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

mmoonnoobbllooccss  mmoonnttééss  ssuurr  llee  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  aavvaanntt  qquuii  uuttiilliisseenntt  ddeess  ccoonnnneecctteeuurrss  

mmoonnttééss  ssuurr  ssuuppppoorrttss  qquuii  ccoonnnneecctteenntt  ll''iinnssttrruummeenntt  lloorrssqquuee  cceett  iinnssttrruummeenntt  eesstt  

iinnssttaalllléé  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd,,  ((àà  ll''eexxcclluussiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ccoommmmaannddeess  ddee  

vvooll  aauuttoommaattiiqquueess,,  ttrraannssppoonnddeeuurrss  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  mmeessuurree  ddee  ddiissttaannccee  ((DDMMEE))  

hhyyppeerrffrrééqquueennccee))..  LL''iinnssttrruummeenntt  aapppprroouuvvéé  ddooiitt  êêttrree  ccoonnççuu  ddee  ssoorrttee  àà  êêttrree  

ffaacciilleemmeenntt  eett  ssoouuvveenntt  ddééppoosséé  eett  rreemmppllaaccéé,,  eett  nnee  ppaass  nnéécceessssiitteerr  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

dd''eessssaaii  ssppéécciiaauuxx  eett  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  ddooiivveenntt  êêttrree  ffoouurrnniieess..  AAvvaanntt  

ll''uuttiilliissaattiioonn  pprréévvuuee  ddee  ll''iinnssttrruummeenntt,,  uunnee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddooiitt  êêttrree  

eeffffeeccttuuééee..  

  

3311))  MMiissee  àà  jjoouurr  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  llooggiicciieellss  ddee  nnaavviiggaattiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  

llaa  cciirrccuullaattiioonn  aaéérriieennnnee  ((AATTCC))  iinnssttaallllééss  ssuurr  llee  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  aavvaanntt  ((àà  ll''eexxcclluussiioonn  

ddee  cceeuuxx  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ccoommmmaannddeess  ddee  vvooll  aauuttoommaattiiqquueess,,  ddeess  ttrraannssppoonnddeeuurrss  eett  

ddee  ll''ééqquuiippeemmeenntt  ddee  mmeessuurree  ddee  ddiissttaannccee  ((DDMMEE))  hhyyppeerrffrrééqquueennccee))  àà  ccoonnddiittiioonn  

qquu''aauuccuunn  ddéémmoonnttaaggee  ddee  llaa  cceelllluullee  nnee  ssooiitt  nnéécceessssaaiirree  eett  qquuee  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  

ppeerrttiinneenntteess  ssooiieenntt  ffoouurrnniieess..  AAvvaanntt  ll''uuttiilliissaattiioonn  pprréévvuuee  ddee  ll''iinnssttrruummeenntt,,  uunnee  

vvéérriiffiiccaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee..  

  

3322))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  vvooiilluurree  eett  ddee  ll''eemmppeennnnaaggee  hhoorriizzoonnttaall  eett  ddeess  ccoommmmaannddeess  

ddoonntt  lleess  ffiixxaattiioonnss  ssoonntt  ccoonnççuueess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaaggee  iimmmmééddiiaatt  aavvaanntt  cchhaaqquuee  vvooll  eett  

uunn  ddéémmoonnttaaggee  aapprrèèss  cchhaaqquuee  vvooll..  

  

3333))  RReemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ppaalleess  ddee  rroottoorr  pprriinncciippaall  qquuii  ssoonntt  ccoonnççuueess  ppoouurr  uunnee  ddééppoossee  

ssaannss  oouuttiillllaaggee  ssppéécciiaall..  
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AAPPPPEENNDDIICCEE  44  

  

GGUUIIDDEE  DDEE  RREEDDAACCTTIIOONN  DDUU  MMAANNUUEELL  DDEESS    SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS    

DDEE  LL''OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN    DDUU  MMAAIINNTTIIEENN    

DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  ((MMGGNN))  DDEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  

DDEETTEENNTTEEUURRSS  DD''UUNN  PPEERRMMIISS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  AAEERRIIEENNNNEE    

11..  FFOORRMMAATT  EETT  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  MMAANNUUEELL  

  

IIll  eesstt  rreeccoommmmaannddéé  ddee  pprréésseenntteerr  llee  MMGGNN  sseelloonn  lleess  pprreessccrriippttiioonnss  éénnoonnccééeess                  

ccii--ddeessssoouuss..  

--  LLee  mmaannuueell  ddooiitt  ssee  pprréésseenntteerr  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd''uunn  ccllaasssseeuurr  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  lleess  

mmiisseess  àà  jjoouurr..  

--  LLee  nnoomm  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt  ddooiitt  êêttrree  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  mmaaiiss  aauussssii  ssuurr  llaa  

ttrraanncchhee  ddee  cchhaaqquuee  vvoolluummee..  

--  PPoouurr  ffaacciilliitteerr  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss,,  lleess  cchhaappiittrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  

ssééppaarrééss..  LLeess  ssééppaarraattiioonnss  ((iinntteerrccaallaaiirreess,,  oonngglleettss,,  eettcc......))  ddooiivveenntt  ppoorrtteerr  llee  

nnuumméérroo  eett  llee  ttiittrree  dduu  cchhaappiittrree..  

--  LLee  ppaappiieerr  uuttiilliisséé  ddooiitt  êêttrree  ddee  ccoouulleeuurr  bbllaanncchhee,,  aasssseezz  rrééssiissttaanntt  eett  aasssseezz  ééppaaiiss  

ppoouurr  éévviitteerr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ssii  ll''iimmpprreessssiioonn  rreeccttoo--vveerrssoo  eesstt  aaddooppttééee..  

--LLee  ffoorrmmaatt  ddeess  ppaaggeess  ddooiitt  êêttrree  cceelluuii  dduu  ttyyppee  ccoommmmeerrcciiaall  nnoorrmmaalliisséé  ((2211  xx  

2299,,77  ccmm))..  

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

rrééssiissttaannttee  àà  bbrroocchhaaggee  mmoobbiillee,,  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  iinnsseerrttiioonn  oouu  uunn  rreettrraaiitt  ffaacciillee  

ddeess  ppaaggeess  lloorrss  dd''uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr..  

--  CChhaaqquuee  ppaaggee  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr  uunn  ccaarrttoouucchhee  ccoommppoorrttaanntt  ::    

  

  llee  nnoomm  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt    

  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  ««MMAANNUUEELL  DDEESS  

SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEE  LL''OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDUU  

MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE»»  

  ll''ééddiittiioonn  

  ll''aammeennddeemmeenntt  

  lleess  ddaatteess  ddee  ll''ééddiittiioonn  //  ddee  ll''aammeennddeemmeenntt  

  llee  cchhaappiittrree  dduu  MM..GG..NN..  aassssoocciiéé  
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  llee  nnuumméérroo  ddee  ppaaggee..  

--  CCeess  ddiirreeccttiivveess  ss''aapppplliiqquueenntt  àà  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuaanntt  llee  MM..GG..NN  yy  

ccoommpprriiss  lleess  ddooccuummeennttss  rrééfféérreennccééss  eett  aassssoocciiééss,,  ssééppaarrééss  dduu  ddooccuummeenntt  

bbaassiiqquuee..  

  

NNoottaa  ::  DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  MMGGNN  eett  sseess  éévvoolluuttiioonnss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ssoouuss  ffoorrmmee  

éélleeccttrroonniiqquuee  uunnee  ccooppiiee  ppaappiieerr  ddeevvrraa  êêttrree  ffoouurrnniiee  aauuxx  sseerrvviicceess  ooffffiicciieellss  ppoouurr  

ffaacciilliitteerr  ssoonn  ééttuuddee..  

22--  CCOONNTTEENNUU  DDUU  MMAANNUUEELL  

EEnn  ttêêttee  dduu  MMGGNN,,  oonn  ttrroouuvvee  lleess  ppaaggeess  ssuuiivvaanntteess  ::  
  

  PPaaggee  ddee  ggaarrddee  qquuii  pprréécciissee  ::    

--  NNoomm  ooffffiicciieell  ddee  ll''eexxppllooiittaanntt  

--  AAddrreessssee,,  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  eett  ddee  ffaaxx  dduu  SSiièèggee  SSoocciiaall  eett  ddee  llaa  

DDiirreeccttiioonn  TTeecchhnniiqquuee  

--  NNuumméérroo  dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmaannuueell//EEddiittiioonn//DDaattee//RRééfféérreennccee..  

  TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  ;;  

  LLiissttee  ddeess  ppaaggeess  eenn  vviigguueeuurr  ;;  

  LLiissttee  ddeess  ééddiittiioonnss//aammeennddeemmeennttss  dduu  ddooccuummeenntt  aavveecc  lleess  ddaatteess  

dd''ééddiittiioonn//aammeennddeemmeenntt  aassssoocciiééeess  ;;  

  PPaaggee  dd''aammeennddeemmeenntt  ;;  

  LLiissttee  ddeess  ddeessttiinnaattaaiirreess  ((AAuuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee,,  ddeessttiinnaattaaiirreess  iinntteerrnneess  àà  

ll''eennttrreepprriissee  eett  ssoouuss--ttrraaiittaannttss))..  

33..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  AAMMEENNDDEEMMEENNTTSS  

CChhaaqquuee  aammeennddeemmeenntt  eesstt  ddaattéé  eett  nnuumméérroottéé  ;;  cceess  iinnddiiccaattiioonnss  ssoonntt  rreeppoorrttééeess  

ssuurr  cchhaaqquuee  ppaaggee  mmooddiiffiiééee..  UUnnee  iinnddiiccaattiioonn  ssuucccciinnccttee,,  mmaaiiss  ssuuffffiissaammmmeenntt  

eexxpplliicciittee,,  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  qquuii  oonntt  mmoottiivvéé  ll''éémmiissssiioonn  ddee  ll''aammeennddeemmeenntt  eesstt  

ffoorrmmuullééee  ssuurr  llaa  ppaaggee  dd''aammeennddeemmeenntt  eett  ddaannss  llaa  lleettttrree  dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssii  

nnéécceessssaaiirree..  

  

LLaa  ppaaggee  dd''aammeennddeemmeenntt  iinnddiiqquuee  llaa  lliissttee  ddeess  ppaaggeess  àà  rreemmppllaacceerr  ((oouu  àà  aajjoouutteerr  

oouu  àà  aannnnuulleerr)),,  eellllee  ccoommppoorrttee  uunnee  ccoolloonnnnee  iinnttiittuullééee  ""mmoottiiff""  oouu  ""oobbjjeett""..  CCeettttee  

ccoolloonnnnee  eesstt  rreennsseeiiggnnééee  ppaarr  ppaaggee  aammeennddééee  oouu  ggrroouuppee  ddee  ppaaggeess  ssii  ll''aammeennddeemmeenntt  

ccoonncceerrnnee  pplluussiieeuurrss  ppaaggeess  ccoonnssééccuuttiivveess..  CChhaaqquuee  ppaaggee  aammeennddééee  ccoommppoorrttee  aauu  
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nniivveeaauu  dduu  cchhaannggeemmeenntt  uunn  ttrraaiitt  vveerrttiiccaall  ddaannss  llaa  mmaarrggee  ddee  ggaauucchhee  ppoouurr  iinnddiiqquueerr  llaa  

ppaarrttiiee  aammeennddééee..  DDaannss  llee  ccaass  ooùù  ll''aammeennddeemmeenntt  eesstt  mmoottiivvéé  sseeuulleemmeenntt  ppaarr  uunnee  

mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ppaaggiinnaattiioonn,,  llee  ttrraaiitt  eesstt  ppoorrttéé  aauu  nniivveeaauu  dduu  nnuumméérroo  ddee  llaa  ppaaggee..  

  

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddééssiiggnnéé  eesstt  tteennuu  ddee  ccoonnsseerrvveerr  ttoouutteess  lleess  ppaaggeess  

dd''aammeennddeemmeennttss  eett  ttoouutteess  lleess  ééddiittiioonnss  aannttéérriieeuurreess..  

MMAANNUUEELL  DDEESS  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEE  LL''OORRGGAANNIISSMMEE    

DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE  

  

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  

  

PPaarrtt  00  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  ggéénnéérraallee  

00..11    EEnnggaaggeemmeenntt  dduu  DDiirriiggeeaanntt  rreessppoonnssaabbllee..  

00..22    IInnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee..  

00..33    PPeerrssoonnnneell..  

00..44    OOrrggaanniiggrraammmmee..  

00..55    PPrrooccéédduurree  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  àà  ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ddeess  éévvoolluuttiioonnss  ddeess  

aaccttiivviittééss,,  aaggrréémmeenntt,,  iimmppllaannttaattiioonn,,  eett  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll''oorrggaanniissmmee..  

00..66    PPrrooccéédduurree  dd''aammeennddeemmeenntt..  

PPaarrtt  11  ::  PPrrooccéédduurreess  ddee  ggeessttiioonn  dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé  

11..11    UUttiilliissaattiioonn  dduu  CCoommppttee  RReenndduu  MMaattéérriieell  eett  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  LLMMEE..  

11..22    PPrrooggrraammmmee  dd''EEnnttrreettiieenn  aaéérroonneeff  ((PPEE))  --  DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  

AAmmeennddeemmeenntt..  

11..33    PPllaanniiffiiccaattiioonn  eett  eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd''eennttrreettiieenn  eett  ddee  lleeuurr  ddaattee  

dd''eexxééccuuttiioonn,,  rreessppoonnssaabbiilliittééss,,  aarrcchhiivvaaggee,,  aaccccèèss..  

11..44    EExxééccuuttiioonn  eett  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé..  

11..55    AAnnaallyyssee  ddee  ll''eeffffiiccaacciittéé  dduu  PPrrooggrraammmmee  dd''EEnnttrreettiieenn  aaéérroonneeff..  

11..66    PPrrooccéédduurree  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ooppttiioonnnneelllleess..  

11..77    TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eett  rrééppaarraattiioonnss..  

11..88    NNoottiiffiiccaattiioonn  ddee  ddééffaauuttss..  

11..99    AAccttiivviittééss  dd''iinnggéénniieerriiee..  

11..1100    PPrrooggrraammmmee  ddee  ffiiaabbiilliittéé..  

11..1111    VViissiittee  pprréé  vvooll..  

11..1122    PPeessééee  ddee  ll''aaéérroonneeff..  
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11..1133    PPrrooccéédduurreess  ddee  vvooll  ddee  ccoonnttrrôôllee..  

PPaarrtt  22  ::  PPrrooccéédduurreess  dduu  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé  

  22..11    PPoolliittiiqquuee  qquuaalliittéé  dduu  ssuuiivvii  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé,,  pprrooggrraammmmee  

dd''aassssuurraannccee  qquuaalliittéé  eett  pprrooccéédduurreess  dd''aauuddiitt  qquuaalliittéé..  

22..22    SSuurrvveeiillllaannccee  ddee  ll''aaccttiivviittéé  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  nnaavviiggaabbiilliittéé..  

22..33    SSuurrvveeiillllaannccee  ddee  ll''eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''eennttrreettiieenn..  

22..44    SSuurrvveeiillllaannccee  qquuee  ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee..  

22..55    SSuurrvveeiillllaannccee  qquuee  ttoouutt  ll''eennttrreettiieenn  ssoouuss  ttrraaiittéé  eesstt  eeffffeeccttuuéé  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  

llee  ccoonnttrraatt  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  ccoommpprreennaanntt  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss..  

22..66    PPeerrssoonnnneell  dduu  ssyyssttèèmmee  qquuaalliittéé..  

PPaarrtt  33  ::  CCoonnttrraatt  ddee  mmaaiinntteennaannccee  

33..11    PPrrooccéédduurree  ddee  sséélleeccttiioonn  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

33..22    AAuuddiitt  aaéérroonneeff..  

PPaarrtt  44  ::  PPrrooccéédduurreess  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  

SSoouuss--ppaarrttiiee  AA  ::  EExxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  nnoonn  rrééaalliisséé  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  

ddee  ll''eexxppllooiittaanntt  

    

44..00  ::  AAppppeell  àà  uunn  oorrggaanniissmmee  eexxttéérriieeuurr  

SSoouuss--ppaarrttiiee  BB  ::  EExxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  rrééaalliisséé  ppaarr  ll''oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ddee  

ll''eexxppllooiittaanntt  

    44..11    LLooccaauuxx  eett  ppeerrssoonnnneell  dd''eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  

44..22    PPrrooccéédduurreess  ggéénnéérraalleess  dd''uunn  eexxaammeenn  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  

44..33    EExxaammeenn  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  ll''aaéérroonneeff  

44..44    PPrrooccéédduurree  ddee  vviissiittee  ddee  ll''aaéérroonneeff  

44..55    PPrrooccéédduurree  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  ll''iimmppoorrttaattiioonn  dd''uunn  aaéérroonneeff  

44..66..    RReessppoonnssaabbiilliittééss,,  ccoonnsseerrvvaattiioonnss  eett  aacccceessssiibbiilliittééss  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  

ddeess  eexxaammeennss  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé  

PPaarrtt  55  ::  AAnnnneexxeess  

55..11    EExxeemmpplleess  ddee  ddooccuummeennttss..  

55..22    LLiissttee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  rreevvuuee  ddee  nnaavviiggaabbiilliittéé..  

55..33    LLiissttee  ddeess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss    

55..44    LLiissttee  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  mmaaiinntteennaannccee  eenn  ccoonnttrraatt..  
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55..55    CCooppiiee  ddeess  ccoonnttrraattss  ddeess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss..  

55..66    CCooppiiee  ddeess  ccoonnttrraattss  aavveecc  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  


