
Javaslat 
 

A BIZOTTSÁG …/..../EK RENDELETE 
 

(…) 
 

a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések 
légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó 

szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 
1702/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról 

 
(EGK 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 létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 (továbbiakban „alaprendelet”) és különösen 
annak 5. és 6. cikkére, 
 
tekintettel a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések 
légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó 
szervezetek2 tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK 
bizottsági rendeletre, 
 
mivel: 
 
(1) Az 1702/2003/EK bizottsági rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében a 21. rész 

21A.159 pontjától eltérve a tagállamok 2005. szeptember 28-ig kibocsáthatnak 
korlátozott időtartamú jóváhagyásokat. 

 
(2) A szóban forgó rendelet 5. cikke (5) bekezdése értelmében az Ügynökség kellő 

időben értékelést készít arról, hogy hogyan érintik az e rendeletben szereplő 
rendelkezések a jóváhagyások időtartamát, és véleményt terjeszt a Bizottság elé, 
beleértve a rendelet lehetséges módosításait is. 

 
(3) A tagállamok aggályaikat fejezték ki a nemzeti jogszabályaik és az 1702/2003/EK 

bizottsági rendelettel létrehozott korlátlan időtartamú jóváhagyási rendszer közötti 
eltérések miatt. Az eltérésekből adódó problémák kezelése elmaradhatatlan. 

(4)  A rendelet 5. cikke (2) bekezdésében szereplő határidőt érvényteleníteni kell. Új 
határidő kitűzésére van szükség annak érdekében, hogy a tagállamok nemzeti 
jogszabályaikat adaptálhassák. 

                                                 
1 HL L 240, 2002.9.7., 1. old. 
2 HL L 243, 2003.9.28.,6. old. 



 
(5) Az Ügynökség elvégezte az 1702/2003/EK rendelet rendelkezései hatásának az 5. 

cikk (5) bekezdése szerinti értékelését, ezért az (5) bekezdésre a továbbiakban 
nincsen szükség és azt hatályon kívül kell helyezni. 

 
(6) Az e rendeletben szereplő intézkedések az Ügynökség által kiadott véleményen 

alapulnak3 az 1592/2002/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésében (b) pontjának és 
14. cikke (1) bekezdésének megfelelően. 

 
(7) Az ebben a rendeletben szereplő intézkedések megegyeznek az 1592/2002/EK 

rendelet 54. cikke (3) bekezdése alapján létrehozott Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség bizottságának véleményével4 . 

 
(8) Ezért a 1702/2003 /EK bizottsági rendeletet megfelelően módosítani kell, 
 
ELFOGADTA EZT A RENDELET: 
 

1. cikk 
 
Az 1702/2003 /EK bizottsági rendelet 5. cikke a következőképpen módosul: 
 
(a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
“2. A 21. rész 21A.159. pontjától eltérve a tagállamok korlátozott időtartamú 
jóváhagyásokat bocsáthatnak ki 2007. szeptember 28-ig.” 
 
(b) Az (5) bekezdés hatályát veszti. 
 

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 

                                                 
3 2005/5. sz. vélemény 
4 [A jövőben kerül kiadásra]. 


