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Tervezet 

A BIZOTTSÁG …/… /EK RENDELETE 

[…] 

a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos 
légialkalmasságának biztosításáról, és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyzet jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK bizottsági rendelet 

módosításáról 

(EGT vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, 

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség (továbbiakban „az Ügynökség”) létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 
1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, és különösen annak 5. és 6. cikkére, 

a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos 
légialkalmasságának biztosításáról, és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyzet jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK bizottsági rendeletre2 és 
különösen annak III. mellékletére, 

mivel: 

(1) 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. mellékletének szövegi hiányosságai 
bizonytalanságot okoznak abban a tekintetben, hogy a hitelesítést végző csoportnak 
szükséges-e jóváhagynia a minősítést, továbbá, hogy mennyi idő áll a csoport részére e 
feladat elvégzésére. 

(2) A hitelesítés elvégzésével kizárólagosan megbízott személyzet köteles 24 órán belül 
képesítésének tanúsításaként bemutatni engedélyeit, amennyiben azt egy feljogosított 
személy kéri. 

(3) Az ebben a rendeletben szereplő rendelkezések az Ügynökség által kiadott 
véleményen alapulnak3 az 1592/2002/EK rendelet 12(2)(b) és 14(1) cikkének 
megfelelően. 

 
1 HL L 240, 2002.9.7., 1. old. 
2 HL L 315, 2003.11.28, 1.old. 
3 2/2004 sz. vélemény, 2004.10.1. 
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(4) Az ebben a rendeletben szereplő rendelkezések megegyeznek az 1592/2002/EK 
rendelet 54(3) cikke alapján létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
bizottságának véleményével4 . 

(5) Ezért a 2003/2042/EK bizottsági rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELET: 

1. cikk 

A 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. melléklete az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

“66.A.55 A képesítés megszerzéséről szóló tanúsítvány 

A hitelesítés elvégzésével kizárólagosan megbízott személyzet köteles 24 órán belül 
képesítésének tanúsításaként bemutatni engedélyeit, amennyiben azt egy feljogosított személy 
kéri.” 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

 

Kelt Brüsszelben,  

 a Bizottság részéről 
  A Bizottság tagja 

 
4 [A jövőben kerül kiadásra]. 


