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Tervezet 

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  

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen annak 80. cikke (2) 
bekezdésére, 
tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK 
rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, és különösen annak 5. cikke (5) 
bekezdésére, 
mivel: 

(1) A polgári repülés egységesen magas biztonsági szintjének Európában történő 
fenntartása céljából módosítani kell a légi járművek és kapcsolódó termékek, 
alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítására 
vonatkozó követelményeket és eljárásokat, különösen a típusalkalmassági 
bizonyítványok tanúsítási alapjának megállapítására és a típusalkalmassági 
bizonyítványok módosítására vonatkozó rendelkezések összhangjának helyreállítása 
céljából – oly módon, hogy a módosítások tekintetében is bevezetik a későbbi 
normáknak való megfelelés választhatóságát. 

(2) Az 1702/2003/EK bizottsági rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a 
továbbiakban: az Ügynökség) által a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiadott véleményen2  alapulnak. 

(4) (14) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK 
rendelet 65. cikkének bekezdésével létrehozott bizottság véleményével.  

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az 1702/2003/EK bizottsági rendelet a következőképpen módosul: 

 
1 HL L 79., 2008.03.19., 1. o. 
2 „A légialkalmassági alapkövetelménytől való eltérés lehetősége tervmódosítás esetén” című 2009/01. 

sz. vélemény. 



 

HU 3 Error! Unknown document property name. HU 

1. A melléklet (21. rész) e rendelet mellékletének megfelelően módosul. 

2. cikk 

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 
hatályba.  
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben,  

a Bizottság részéről 
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MELLÉKLET  

1. Az 1702/2003/EK rendelet melléklete (21. rész) a következőképpen módosul: 

(1) A 21A.17. (a) pont helyébe a következő szöveg lép: 

a) A típusalkalmassági tanúsítás alapja, amelyet a típusalkalmassági 
bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány 
kiállításához közölni kell, az alábbiakból áll: 
1. Az ügynökség által meghatározott, a bizonyítványra vonatkozó 

kérelem benyújtásakor hatályos alkalmazandó légialkalmassági 
alapkövetelmény, kivéve ha: 
i) az ügynökség másként rendelkezik; illetve 
ii) a kérelmező a későbbi hatályos módosítások tanúsítási 

előírásainak való megfelelőséget választja, vagy a c) és d) 
bekezdés ezt írja elő. 

2. Bármely, a 21A.16B. a) pont szerint előírt különleges feltétel. 

(2) A 21A.17. d) pont helyébe a következő szöveg lép: 

d) Ha a kérelmező úgy dönt, hogy a légialkalmassági alapkövetelmények 
módosítására vonatkozó olyan tanúsítási előírást teljesít, amely a 
típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem benyújtását 
követően lépett hatályba, a kérelmezőnek meg kell felelnie az ügynökség 
megítélése szerint azzal közvetlenül összefüggő valamennyi egyéb 
tanúsítási előírásnak is. 

(3) A 21A.101. a) pont helyébe a következő szöveg lép: 

a) A típusalkalmassági bizonyítvány módosításának kérelmezője igazolja, 
hogy a módosított termék megfelel annak a légialkalmassági 
alapkövetelménynek, amelyet a módosított termékre alkalmazni kell, és 
amely a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályban van, 
kivéve, ha a kérelmező a későbbi hatályos módosítások tanúsítási 
előírásainak való megfelelőséget választja, vagy az e) és f) bekezdés ezt 
írja elő; valamint a 21A.18. pontban meghatározott környezetvédelmi 
követelményeknek.  

(4) A 21A.101. pontba egy új f) alpontot illesztenek be az alábbiak szerint: 

f) Ha a kérelmező úgy dönt, hogy a légialkalmassági alapkövetelmények 
módosítására vonatkozó olyan tanúsítási előírást teljesít, amely a 
típusmódosításra vonatkozó kérelem benyújtását követően lépett 
hatályba, a kérelmezőnek meg kell felelnie az ügynökség megítélése 
szerint azzal közvetlenül összefüggő valamennyi egyéb tanúsítási 
előírásnak is. 

 


