
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
 

5/2005. sz. véleménye 
 
 

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 

 
ÉS 

 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Általános  
 
1. A vélemény célja, hogy a Bizottságnak javasolja az 1702/2003/EK1 bizottsági 

rendelet 5. cikke (2) bekezdésének és a 2042/2003/EK2 bizottsági rendelet 7. 
cikke (4) bekezdésének módosítását. E szabályalkotó tevékenység okai 
lentebb kerülnek kifejtésre. 

 
2. A véleményt az Ügynökség igazgatási tanácsa által meghatározott eljárásban3 

fogadták el, az 1592/2002/EK4 rendelet 14. cikkében szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően. 

 
II. Konzultáció 
 
3. Az 1702/2003/EK és a 2042/2003/EK bizottsági rendeleteket módosító 

bizottsági rendelethez benyújtott vélemény tervezetét 2005.12.07-én 
közzétették az Ügynökség weboldalán (“notice of proposed amendment”-NPA 
10-2005). 

 
4. A 2005.08.23-i határnapig az Ügynökség 5 észrevételt kapott polgári 

légiközlekedési hatóságoktól. 
 
5. A beérkezett észrevételek mindegyikét elfogadták és egy Észrevétel-Válasz 

Dokumentumba [Comment Response Document, CRD) foglalták, amelyet az 
Ügynökség weboldalán tettek közzé 2005.09.01-én. Ez a CRD tartalmazza az 
észrevételeket benyújtó személyek és/vagy intézmények felsorolását, valamint 
az Ügynökség válaszait. 

 
6. Tekintettel arra, hogy a beérkezett észrevételek támogatják, illetve nem 

ellenzik a fent említett NPA-ban javasolt módosításokat, és tekintettel arra, 
hogy sürgős cselekvésre van szükség, mivel a határozatlan idejű jóváhagyások 
rendszere 2005. szeptember 28-án automatikusan hatályba lép, az Ügynökség 
a 8. cikkben meghatározott 2 hónapos határidő lejárta előtt kibocsátja a 
jelenlegi véleményt.  

 
III. Az Ügynökség véleményének tartalma 

 
7. 2003. szeptember 24-én és 2003. november 20-án az Európai Bizottság 

elfogadta az 1702/2003/EK, illetve a 2042/2003/EK rendeleteket.  Ezek a 
rendeletek létrehozzák a karbantartó, a karbantartás-oktató és a gyártó 
szervezetek határozatlan időre szóló jóváhagyásának rendszerét. Az 
elfogadásukkal kapcsolatos viták során számos tagállam aggályát fejezte ki 
arra vonatkozóan, hogy rövid határidőn belül képes lesz-e jelenlegi, 
korlátozott időtartamú jóváhagyási rendszeréről áttérni az ezen rendeletek által 
előírtra. 

                                                 
1 HL L 243, 2003.9.27, 6.old. 
2 HL L 315, 2003.11.28, 1.old. 
3 Az igazgatási tanács határozata az Ügynökségnél a vélemények, tanúsítási előírások és útmutatók, 
kibocsátásakor alkalmazandó eljárásól. EASA MB/7/03 2003.06.07. (szabályalkotó eljárás). 
4 HL L 240, 2002.9.7., 1. old. 
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8. Ez vezetett az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésében szereplő 

rendelkezés bevezetéséhez, amely a tagállamoknak a 21. rész 21A.159 
pontjától eltérve 2005. szeptember 28-ig lehetővé teszi korlátozott időtartamú 
jóváhagyások kibocsátását, valamint a 2042/2003/EK rendelet 7. cikke (4) 
bekezdésében szereplő rendelkezés bevezetéséhez, amely a tagállamoknak a 
II. mellékletre (145. rész) és a IV. mellékletre (147. rész) vonatkozóan 2005. 
szeptember 28-ig lehetővé teszi korlátozott időtartamú jóváhagyások 
kibocsátását.  

 
9. Az 1702/2003/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdése értelmében az 

Ügynökség kellő időben értékelést készít arról, hogy hogyan érintik az e 
rendeletben szereplő rendelkezések a jóváhagyások érvényességének 
időtartamát, és véleményt terjeszt a Bizottság elé, beleértve a rendelet 
lehetséges módosításait is. Az Ügynökség szerint „a kellő időben” kifejezés 
arra az időpontra utal, ameddig a tagállamok kiadhatnak korlátozott 
időtartamú jóváhagyásokat, azaz 2005. szeptember 28-ra. 

 
10. Bár a 2042/2003/EK bizottsági rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, 

miszerint az Ügynökségnek a II. mellékletre (145. rész) és a IV. mellékletre 
(147. rész) vonatkozó jóváhagyásokkal kapcsolatban ilyen értékelést kell 
készítenie, az Ügynökség szerint a szóban forgó rendelet 7. cikke (4) 
bekezdése hatásának értékelése helyénvaló az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke 
(2) bekezdése rendelkezéseinek analógiájára. 

 
11. Az Ügynökség 2005. február 14-én levelet küldött a tagállamoknak, amelyben 

kérdéseket tett fel a határozatlan idejű jóváhagyások bevezetésének 
lehetőségéről és az ilyen jóváhagyások bevezetéséből adódó esetleges 
adminisztratív jellegű akadályokról. 2005. március 15-ig 22 tagállam válaszolt 
a fent említett levélre.  

 
12. A tagállamok fent említett levélre adott válaszainak és a javasolt módosításról 

szóló értesítést követő konzultációs időszak alatti, a javasolt módosításokat 
támogató vagy azokat nem ellenző, reakcióinak fényében az Ügynökség nem 
szándékozik javasolni a korlátozott időtartamú jóváhagyási rendszer 
visszaállítását. A Közösségben jelenleg kibocsátott legtöbb jóváhagyás már 
határozatlan időre szól, és tulajdonosaik erősen elleneznének egy változást. 
Ezenfelül az Ügynökség nem hiszi, hogy egy ilyen irányban történő 
elmozdulás javítaná a biztonságot. Ezzel ellentétben úgy gondolja, hogy a 
jóváhagyások időtartamát nem a végrehajtás biztosítására kell használni, mert 
míg a jóváhagyások két vagy három évre szólnak, a vizsgálati eredményeket a 
legrosszabb esetben legalább 6 hónapon belül le kell zárni. Ha a korlátozott 
időtartamú jóváhagyások a végrehajtás eszközeként kerülnek felhasználásra, 
az azt jelenti, hogy a vizsgálati eredményeket két évig nyitva lehet hagyni, ami 
nem felel meg a létező szabályok szellemiségének, és ami állandó felügyeletet 
követel meg. 

 
13. Az Ügynökség felismeri azonban, hogy néhány tagállamnak a határozatlan 

idejű jóváhagyások bevezetése esetén több időre van szüksége a díjak és a 
díjrendszer megváltoztatásához. Igaz ugyan, hogy ezeknek a tagállamoknak 
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már két évük volt felkészülni erre változásra, az Ügynökség mégis javasolni 
szándékozik a Bizottságnak ezen átmeneti időszak kiterjesztését. A kapott 
válaszok alapján az ilyen változtatásokhoz szükséges idő a rövidebb 
időszaktól néhány évig terjed. További elemzéseket követően az Ügynökség 
úgy véli, hogy két év az összes tagállam számára elfogadható időszak lenne a 
nemzeti közigazgatási jogszabályok módosításához.  

 
14. Végül, 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. 

 
IV. Szabályozási hatásvizsgálat 

 
15. A javasolt módosítás két évvel meghosszabbítja a határozatlan idejű 

jóváhagyási rendszer alóli mentességet. Mivel a korlátozott időtartamú 
rendszer nem mutatkozott bizonytalannak a múltban, annak két évvel való 
kiterjesztése nem lesz érezhető hatással a biztonságra. Ezenfelül az átmeneti 
időszak kiterjesztése elegendő időt ad a tagállamoknak díjazási stratégiájuk 
optimalizálására abból a célból, hogy garantálni tudják felügyeleti rendszerük 
hosszú távú  hatékonyságát. Környezeti vagy szociális vonatkozású további 
hatás nem értékelhető. Ezért, e hatások értékelését követően, az Ügynökség 
azon a véleményen van, hogy az 1702/2003/EK bizottsági rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésében és a 2042/2003/EK bizottsági rendelet 7. cikke (4) 
bekezdésében meghatározott határidőt módosítani kell, mivel ezen módosítás 
hosszú távon lehetővé tenné a határozatlan idejű jóváhagyásokból származó 
előnyöket, míg néhány tagállamnak lehetőséget adna díjazási rendszere 
adaptálására. 

 
 
 
 
 
       Köln, 2005. szeptember 6. 
 
 
 
 
 
       P. GOUDOU 
       ügyvezető igazgató 
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