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EURÓPAI BIZOTTSÁG

Brüsszel,
C

Tervezet
A BIZOTTSÁG .../.../EU 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 rendelet módosításáról
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Tervezet
A BIZOTTSÁG .../.../EU 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 rendelet módosításáról

A CAEP/8 (az ICAO Repülési Környezetvédelmi Bizottságának 8. ülésszakán elfogadott
határozat) végrehajtása

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
figyelembe véve az Európai Unió működéséről szóló Szerződést,
figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK (2008. február 20.)
rendeletét a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és
a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről(1), különös tekintettel annak 6. cikkének
(2) bekezdésére,
Tekintettel arra, hogy:

HU

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendeletének 6. cikke (1) bekezdése
előírja, hogy a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a
Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény (a továbbiakban: a Chicagói Egyezmény)
16. Függelékében foglalt környezetvédelmi előírásoknak az I. és a II. kötet 2008.
november 20-ai kiadása szerint (a függelékek kivételével).

(2)

A Chicagói Egyezményt és függelékeit módosították a 216/2008/EK rendelet
elfogadása után.

(3)

Ezért az 1702/2003/EK rendeletet ezzel összhangban módosítani kell.

(4)

A jelen rendeletben lefektetett előírások az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a
továbbiakban: az Ügynökség) által a 216/2008/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdés b)
pontja és 19. cikk (1) bekezdése alapján kiadott Véleményen alapulnak.

(1)
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(5)

A jelen rendeletben lefektetett előírások összhangban állnak a Bizottságnak a
216/2008/EK rendelet 65. cikkében megfogalmazott véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1702/2003/EK rendelet függelékének 21. Része az alábbiak szerint módosul:
1.

Az A fejezet A alrészének 21A.4 cikk a) bekezdését az alábbi szövegű bekezdés
váltja fel:
„a) A tervezésnek és a termelésnek a 21A.122 cikkben, a 21A.130 cikk b)
bekezdés 3) és 4) pontjában, a 21A.133 cikkben és a 21A.165 cikk c) bekezdés 2)
és 3) pontjában előírt megfelelő összehangolása, valamint”

2.

Az A fejezet F alrészének 21A.130 cikk b) bekezdésének 3) pontja az alábbiak
szerint módosul:
”3. Minden hajtóműnél illetve minden változtatható állásszögű légcsavarnál egy
nyilatkozatot arról, hogy a hajtóművet illetve légcsavart a gyártó végső
működéspróbának vetette alá a 21A.128 cikkben foglaltaknak megfelelően;
valamint”
4.
Hajtóművek esetében emellett egy nyilatkozatot arról, hogy az összeszerelt
hajtómű megfelel a gyártás idején érvényes kibocsátási előírásoknak.”

3.

Az A fejezet G alrész 21A.165 cikk c) bekezdés 2) és 3) pontja az alábbiak szerint
módosul:
„2. A jóváhagyott tervezési adatoknak aló megfelelést és a biztonságos
üzemeltetés számára megfelelő állapotot tanúsító 1. számú EASA nyomtatvány
kiállítása előtt megállapítja, hogy az egyéb termékek, alkatrészek és berendezések
teljesek, azok megfelelnek a jóváhagyott tervezési adatoknak, és a biztonságos
üzemeltetéshez megfelelő állapotban vannak.
3.
Hajtómű esetében emellett megállapítja, hogy az elkészült hajtómű megfelel
a gyártás napján érvényes vonatkozó kibocsátási előírásoknak.
4. A megfelelőségi bizonyítványként szolgáló 1. számú EASA nyomtatvány
kiállítását megelőzően megállapítja, hogy a más termékek, alkatrészek és
berendezések megfelelnek a vonatkozó adatoknak.”
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2. cikk
1.

A jelen rendelet az Európai Unió hivatalos közlönyében történő közzétételt követő 20.
napon lép hatályba.

A jelen rendelet teljes egészében kötelező érvényű, és közvetlenül alkalmazandó minden
tagállamban.
Kelt Brüsszelben, […]

A Bizottság részéről
[…]
bizottsági tag
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