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Tárgy: Dieter Schlemann német állampolgár által az „LTB Schlemann GmbH” vállalat 
nevében benyújtott 1384/2010. számú petíció 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 megsértése 
esetén az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) általi be nem 
avatkozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a hatályos követelmények értelmében csak az ETSO-
engedéllyel (Európai Műszaki Szabvány Rendelet) rendelkezőknek áll jogában ETSO-
cikkeket javítani vagy módosítani (lásd 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 rendeletet). A petíció benyújtója ezért kifogásolja, hogy bizonyos közelebbről 
megnevezett vállalatok, amelyek biztonsági öveket gyártanak, de nem teljesítik a rendelet 
rendelkezéseit, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) hallgatólagos 
beleegyezésével végzik az Európában nyilvántartásba vett légi járművek ETSO-cikkeinek 
(biztonsági övek és rögzítő hevederek) javítását. A petíció benyújtója ezért arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy hozzon intézkedéseket és biztosítsa az Európai Unió e területen 
hatályos jogi aktusainak megfelelő érvényesítését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Az Európai Műszaki Szabvány Rendelet (ETSO) hatálya alá tartozó cikkekkel kapcsolatos 
karbantartási tevékenység végzésének kiváltsága nem korlátozódik az adott cikkre ETSO-
engedéllyel rendelkezők körére.  Minden természetes vagy jogi személy jogosult az ETSO-
cikkek tekintetében karbantartási tevékenységek végzésére, amennyiben az adott személy 
megfelel a 216/2008/EK rendeletnek és végrehajtási szabályainak.

Az ETSO-cikkeken külső karbantartó szervezet általi karbantartás elvégzésének egyik 
feltétele, hogy az illető szervezet rendelkezzen az aktuális karbantartási adatokkal és használja 
azokat.  Ezek az adatok például az ETSO-engedély birtokosával való szerződéses kapcsolat 
révén szerezhetők be.  Egy másik lehetőség a 1702/2003/EK rendelet 21. részének megfelelő 
módosítás vagy javítás bevezetése. A külső szervezet tehát kialakíthatja saját módosításait 
vagy javításait, majd tulajdonosa lehet a jóváhagyott karbantartási adatoknak. A biztonsági 
övek területén az előbbiekben említett lehetőségeket az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség (EASA) 2010-15R1 biztonsági tájékoztató hírlevele (Safety Information Bulletin 
– SIB) ismerteti, illetve azok a petíció benyújtója és az EASA találkozója során is kifejtésre 
kerültek.

A 216/2008/EK rendelet 10. cikke szerint a tagállamok, a Bizottság és az EASA 
együttműködnek azzal a céllal, hogy az említett rendeleteknek való megfelelést biztosítsák.  A 
megfelelés értékelésének céljából az EASA a 736/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban 
elvégzi a nemzeti illetékes hatóságok ellenőrzését.

Az EASA 2009 elején a német illetékes repülésbiztonsági hatóság (LBA) jelentéséből értesült 
arról, hogy egyes német karbantartó szervezetek úgy végzik biztonsági övek javítását, hogy 
nincsen birtokukban a karbantartási dokumentáció. Az EASA a 736/2006/EK bizottsági 
rendelettel összhangban eseti vizsgálatot hajtott végre Németországban, melynek 
eredményeként arra a megállapításra jutott, hogy más német karbantartó szervezetek is a 
szükséges karbantartási adatok nélkül végzik a biztonsági övek karbantartását.  Összesen öt 
németországi szervezetről derült ki, hogy nem felel meg a 216/2008/EK rendeletnek és 
végrehajtási szabályainak. Az EASA a 2011 áprilisában elvégzett ellenőrzés során 
megállapította, hogy az LBA megtette a megfelelő intézkedéseket ezen öt szervezet ellen, 
mivel az LBA felfüggesztette a karbantartó szervezetként való jóváhagyást az ülések és 
biztonsági övek karbantartása vonatkozásában. Az öt szervezet közül azonban három 
fellebbezést nyújtott be az LBA határozata ellen az illetékes nemzeti közigazgatási bíróságon.  
A fellebbezésnek halasztó hatálya volt az LBA határozatára nézve a jogerős határozat német 
bíróság általi meghozataláig terjedő időre.

Az EASA a légiközlekedési közösségnek a biztonsági övekkel kapcsolatos biztonsági 
aggályokról való riasztása és értesítése érdekében határozott a SIB 2010-15R11 hírlevél 2010. 
szeptember 29-én történő kiadásáról. Ezzel párhuzamosan az EASA Szabványosítási 
Igazgatósága levélben fordult az illetékes tagállami polgári repülési hatóságokhoz, felkérve 
azokat az intézkedésre arra az esetre, ha más karbantartó szervezetek a karbantartási 
dokumentáció nélkül végeznének biztonsági öveken karbantartási tevékenységet.  Az EASA 
ezt követően visszaigazolást kapott arról, hogy a más országokban található összes érintett 

                                               
1 Biztonsági tájékoztató hírlevél.
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szervezet jóváhagyását korlátozták vagy felfüggesztették a biztonsági övek újrahevederezése 
tekintetében.  Ezt egyben ellenőrizték is az azóta a 736/2006/EK rendelettel összhangban 
elvégzett összes szabványosítási vizsgálaton. Meg kell jegyezni azonban, hogy a tagállami 
illetékes hatóságok feladata a felügyeletük alatt álló szervezetek szabályoknak való 
folyamatos megfelelésének biztosítása.

Bármely külső karbantartó szervezet előtt nyitva áll a biztonsági övek karbantartásának, 
javításának vagy cseréjének üzleti tevékenységként való végzése, amennyiben a szervezet 
megfelel a 216/2008/EK rendeletnek és végrehajtási szabályainak.

Az említett rendelet szerint a tagállamok, az Európai Bizottság és az EASA együttműködött 
és a továbbiakban is együttműködik a biztonsági övek karbantartási tevékenységeire 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartatásának érdekében.

Az illetékes tagállami polgári repülési hatóságok megfelelő intézkedéseket hoztak a 
biztonsági öveken karbantartási tevékenységet végző minden olyan karbantartó szervezet 
ellen, amely nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV.): 2012. december 18.

A SIB 2010-15R1 hírlevél 2010. szeptember 29-én történő kiadásáról szóló EASA-határozat 
azért született, hogy felhívja a légiközlekedési közösség figyelmét arra, hogy a 2042/2003/EK 
rendelet 145. részének megfelelően jóváhagyott egyes karbantartó szervezetek a biztonsági 
öveken nem a karbantartási dokumentáció birtokában végeznek karbantartási tevékenységet.
Annak biztosítására, hogy a karbantartási szervezetek a 216/2008/EK rendeletnek és annak 
végrehajtási szabályainak megfeleljenek, a további szabálysértések elkerülése érdekében az 
összes tagállamnak együtt kell működnie, vizsgálatokat kell folytatnia és szükség esetén 
megfelelő intézkedéseket kell foganatosítania.
A tagállami illetékes hatóságok feladata annak biztosítása, hogy a felügyeletük alatt álló 
szervezetek folyamatosan megfeleljenek a fent említett rendeleteknek, így központi szerepet 
játszanak a konkrét fellépések elindításában.
Ezért a Bizottság felkéri a petíció benyújtóját, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes német 
hatóságokkal1, hogy megoldást találjanak annak bizonyítására, hogy karbantartási szervezetük 
megfelel a vonatkozó európai rendeletekben előírtaknak.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtójának 2012. december 27-i és 2013. január 2-i levele nyomán a Bizottság az 
alábbi kiegészítő észrevételeket kívánja megtenni.

A 2042/2003/EK rendelet szerint a biztonsági övek és a felsőtestet rögzítő hevederek 
karbantartásával foglalkozó szervezetnek birtokában kell lennie, illetve alkalmaznia kell a 
tervjóváhagyás jogosultja által kiadott folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat.

                                               
1 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) - Hermann-Blenk-Straße 26 / D- 38108 Braunschweig.
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Egyes karbantartási szervezeteket érintő vizsgálatok eredményeképp az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) tudomására jutott, hogy a tervjóváhagyás jogosultja 
által gyártott biztonsági övek és felsőtestet rögzítő hevederek javítását, illetve karbantartását 
olyan karbantartási szervezetek végezték, amelyek nem rendelkeztek a jóváhagyott 
karbantartási dokumentációval. Adott esetben az érintett rögzítő hevedereket olyan 
hevederszalag anyagok használatával újították fel, amelyek jelentősen eltérő mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkeztek az eredeti rögzítő heveder gyártása során használt anyagokhoz 
képest (pl. poliészter helyett nejlon).

Az EASA által elvégzett tesztek igazolták, hogy a biztonsági övek és felsőtestet rögzítő 
hevederek, ha azokat nem a folyamatos légialkalmasság vonatkozó utasításainak megfelelően 
tartják karban, alkalmatlanná válhatnak a rendeltetésük szerinti funkciónak –
kényszerleszállási körülmények között a rögzített személy védelmének – a betöltésére. Ezen 
okból az EASA arra kényszerült, hogy 2013. január 31-én kiadja a 2013-0020. számú 
légialkalmassági irányelvet, hogy előírja a légi járművekbe szerelt biztonsági övek és 
felsőtestet rögzítő hevederek vizsgálatát annak ellenőrzése érdekében, hogy azok 
karbantartását, illetve javítását a tervjóváhagyás jogosultja, illetve a tervjóváhagyás 
jogosultjától származó engedéllyel rendelkező karbantartási szervezet végezte-e.

A polgári repülés területén a közös szabályokról szóló európai uniós (EU) rendelet elsődleges 
célja a repülésbiztonság biztosítása, de a célkitűzések között figyelembe veszi az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítását is az Unió egész területén. Semmi sem hátráltatja a petíció 
benyújtóját abban, hogy e piac résztvevője legyen, ha a vonatkozó biztonsági előírásoknak 
megfelel. A biztonsági előírások minden piaci szereplőre, megkülönböztetéstől mentesen 
vonatkoznak. Más szavakkal, nincs és nem is lehet ellentmondás a biztonsági és a versenyjogi 
szabályok között. A biztonsági előírások betartása a piaci versenyben való részvétel feltétele.

Következtetés

Minden karbantartási tevékenységet, beleértve a módosításokat és a javításokat is a 
tervjóváhagyás jogosultja által kiadott folyamatos légialkalmasságra vonatkozó alkalmazandó 
utasításokat követve kell elvégezni. A 748/2012/EU rendelet szerint ezeket az utasításokat 
rendelkezésre kell bocsátani bármely olyan szervezet kérésére, amely köteles az utasításokban 
szereplő bármely feltételnek megfelelni. Bármely karbantartási szervezet ezért piacra léphet, 
ha a biztonsági követelményeknek megfelel.

A petíció benyújtója által megkérdőjelezett 2013-0020. számú légialkalmassági irányelvet az 
EASA azért adta ki, hogy rendelkezzen a légi járműveken elvégzendő műveletekről az 
elfogadható szintű biztonság helyreállatása érdekében, mivel az Ügynökség által beszerzett 
bizonyítékok azt mutatták, hogy a biztonsági szintje veszélybe kerülhet.


