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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

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, hogy a hatályos követelmények értelmében csak az ETSO-
jóváhagyás (Európai Műszaki Szabvány Rendelet) tulajdonosainak 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 hallgatólagos beleegyezésével 
végzik az Európában nyilvántartásba vett légi járművek ETSO-cikkeinek (biztonsági övek és 
rögzítő hevedereik) 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 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 
nincsenek birtokukban a vonatkozó karbantartási adatok. 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 felfüggesztő 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 vonatkozó 
karbantartási adatok nélkül végeznének biztonsági öveken karbantartási tevékenységet. Az 
EASA ezt követően visszaigazolást kapott arról, hogy a más országokban található összes 
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érintett 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.
Következtetés

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.


