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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 (a továbbiakban: az Ügynökség) létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 
2002/1592/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, és különösen annak 5. és 6. cikkére, 

tekintettel 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 7. cikkére, 

Mivel: 

(1) A 2042/2003/EK bizottsági rendelet jelenlegi rendelkezései nem teszik lehetővé a 
külföldi karbantartó szervezeteknek a II. melléklet (145. rész) bizonyos 
követelményeinek azonnali teljesítése alóli felmentését; ezt a helyzetet bizonyos 
Európai Unión kívüli karbantartó szervezetek hátrányos megkülönböztetésként 
értelmezhetik. 

(2) Szükség van annak biztosítására, hogy az Ügynökség megfelelő hatáskörrel 
rendelkezzen a 2042/2003/EK bizottsági rendelet II. mellékletében (145. rész) szereplő 
bizonyos rendelkezések hatályba lépésének elhalasztására vonatkozóan. 

(3) A jelen rendeletben előírt intézkedések az Ügynökség által az 1592/2002/EK rendelet 
12(2)(b) és 14(1) cikkében foglaltak értelmében kiadott Véleményen3 alapulnak. 

(4) A jelen rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1592/2002/EK rendelet 
54. cikkének (3) bekezdésével létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel 
foglalkozó Bizottság véleményével4. 

 
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 
4 [Kiadás előtt]. 



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

 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

 

1. cikk 

A 2042/2003/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (6) bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: 

“(6) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően az Ügynökség határozhat úgy, hogy az alábbi 
rendelkezéseket nem alkalmazza: 

 (a) a II. melléklet alábbi rendelkezéseit 2006. szeptember 28-ig: 

– 145.A.30 e) pont, emberi tényezők, 

– 145.A.30 g) pont az 5700 kg-ot meghaladó engedélyezett maximális felszálló 
tömegű nagy légi járművekre vonatkozóan, 

– 145.A.30 h) 1. pont az 5700 kg-ot meghaladó engedélyezett maximális 
felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan, 

– 145.A.30 j) 1. pont, IV. függelék, 

– 145.A.30 j) 2. pont, IV. függelék, 

(b) a II. melléklet alábbi rendelkezéseit 2008. szeptember 28-ig: 

– 145.A.30 g) pont az 5700 kg vagy ennél kisebb engedélyezett maximális 
felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan, 

– 145.A.30 h) 1. pont az 5700 kg vagy ennél kisebb engedélyezett maximális 
felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan, 

– 145.A.30 h) 2. pont.”    

–  

2. cikk 

A 2042/2003/EK bizottsági rendelet 7. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

“(7) Amennyiben az Ügynökség a (6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, erről tájékoztatja a 
Bizottságot.” 

 

3. cikk 

A 2042/2003/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (6) bekezdése ezt követően a (8) szám alatt 
szerepel. 

 

4. cikk 

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

 

Kelt Brüsszelben,  

 a Bizottság részéről 
  A Bizottság tagja 
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