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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 személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK bizottsági rendelet I. 

melléklete M.A.302 bekezdésének 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, 

tekintettel a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések 
folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK bizottsági rendeletre2 és 
különösen annak I. mellékletére, 

mivel: 

(1) Szükséges, hogy a korábbi balesetekre és az üzemanyag-tank biztonságra vonatkozó 
vizsgálatok következtetései bekerüljenek a 2042/2003/EK bizottsági rendelet I. 
mellékletébe. 

(2) A jelenleg hiányos szöveg kétségeket hagy afelől, hogy az üzemeltetőnek figyelembe 
kell-e vennie a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának új vagy módosított 
karbantartási utasításait és, hogy rendszeresen felül kell-e vizsgálnia a karbantartási 
programot. 

(3) Az e 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. o. 
2 HL L 315, 2003.11.28, 1.o. 
3 X/2005. sz. vélemény, 2005.X.X. 
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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 I. melléklete M.A.302 bekezdése az alábbi két,  (f) és (g) 
ponttal egészül ki: 

„(f) A karbantartási programot időszakos felülvizsgálatoknak kell alávetni és azokat 
szükség esetén módosítani kell. A felülvizsgálat az üzemeltetési tapasztalatokra 
tekintettel biztosítja a program további érvényességét, a típusalkalmassági 
bizonyítvány jogosultjának új vagy módosított karbantartási utasításainak figyelembe 
vétele mellett. 

(g) A karbantartási programnak tükröznie kell a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja 
által kiadott dokumentumokban meghatározott alkalmazandó kötelező szabályozási 
követelményeket, hogy az megfeleljen a 21A.61. résznek.” 

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]. 


