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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió 

Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0613), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0389/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel Olaszország Szenátusa és a máltai parlament által a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, 

indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem 

egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. október 12-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 

Bizottság véleményére (A8-0364/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 

                                                 
1 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a polgári repülés területén alkalmazandó 

közös szabályokról és az Európai Unió 

Repülésbiztonsági Ügynökségének 

létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

a polgári repülés területén alkalmazandó 

közös szabályokról és az Európai Unió 

Repülési Ügynökségének létrehozásáról, 

valamint a 216/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg) 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

- 1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Célszerű figyelembe venni a 

távirányított légijármű-rendszerek, 

közismert nevükön a pilóta nélküli légi 

járművek polgári repülésben való 

biztonságos felhasználásáról szóló, 2015. 

október 29-i európai parlamenti 

állásfoglalást1a 

 ______________ 

 1a2014/2243(INI). 

 

Módosítás 3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A polgári repülésbiztonság és a 

környezetvédelem egységesen magas 

szintjének folyamatos garantálása 

érdekében közös biztonsági szabályokat és 

(1) A polgári repülésbiztonság 

egységesen magas szintjének folyamatos 

garantálása érdekében közös biztonsági 

szabályokat és intézkedéseket kell 
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intézkedéseket kell elfogadni annak 

biztosítására, hogy az Unióban zajló 

polgári repülésben használt termékek, 

illetve a tevékenységben részt vevő 

személyek és szervezetek megfeleljenek 

ezeknek a szabályoknak és a 

környezetvédelmi előírásoknak. 

elfogadni annak biztosítására, hogy az 

Unióban zajló polgári repülésben használt 

termékek, illetve a tevékenységben részt 

vevő személyek és szervezetek 

megfeleljenek ezeknek a szabályoknak. 

 

 

Módosítás 4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Emellett a környezetvédelem 

egységesen magas szintjének folyamatos 

garantálása érdekében intézkedéseket kell 

elfogadni annak biztosítására, hogy az 

Unióban zajló polgári repülésben használt 

termékek, illetve a tevékenységben részt 

vevő személyek és szervezetek 

megfeleljenek a vonatkozó uniós 

jogszabályoknak, valamint nemzetközi 

szabványoknak és ajánlott 

gyakorlatoknak; 

 

Módosítás 5 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az Ügynökségnek elő kell 

mozdítania az energiamegtakarítást, 

valamint az energiafogyasztás, az 

éghajlati hatás és a zaj- és légszennyezés 

kibocsátásának csökkentését. E cél elérése 

érdekében az Ügynökségnek az egységes 

európai égboltról szóló rendeleteket kell 

alapul vennie és elő kell segítenie a 

határokon átnyúló légiforgalmi 

szolgáltatások és légi navigációs 

szolgáltatások (ATM/ANS) javítását. 

 

Módosítás 6 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Nem volna célszerű olyan 

szabályokat meghatározni, amelyek 

minden légi járműre egyaránt vonatkoznak. 

Továbbra is tagállami szabályozás alá kell 

tartozniuk különösen az egyszerű tervezésű 

légi járműveknek, valamint a főként helyi 

szinten működő, illetve saját építésű vagy 

különösen ritka típusú vagy csak kis 

számban létező légi járműveknek, mivel 

ezek a polgári repülésbiztonságra csak 

alacsony kockázatot jelentenek, és nem 

indokolt a többi tagállamot e rendeletben 

arra kötelezni, hogy ezeket a nemzeti 

szabályozásokat elismerjék. 

(3) Nem volna célszerű olyan 

szabályokat meghatározni, amelyek 

minden légi járműre egyaránt vonatkoznak. 

Továbbra is tagállami szabályozás alá kell 

tartozniuk különösen az egyszerű tervezésű 

légi járműveknek, valamint a főként helyi 

szinten működő, illetve saját építésű vagy 

különösen ritka típusú vagy csak kis 

számban létező légi járműveknek, mivel 

ezek a polgári repülésbiztonságra csak 

alacsony kockázatot jelentenek, és nem 

indokolt a többi tagállamot e rendeletben 

arra kötelezni, hogy ezeket a nemzeti 

szabályozásokat elismerjék. A 

Bizottságnak mindazonáltal elő kell 

mozdítania a közös légialkalmassági 

szabványok és útmutató dokumentumok 

elfogadását az e rendelet 1. cikke (2) 

bekezdésének a)–c), g) és h) pontjában 

meghatározott célkitűzések elérése 

érdekében. 

 

Módosítás 7 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Arról a lehetőségről azonban 

gondoskodni kell, hogy e rendelet egyes 

rendelkezéseit alkalmazni lehessen a légi 

járművek bizonyos, egyébként nem a 

rendelet hatálya alá tartozó típusaira, 

különösen az ipari módszerekkel gyártott 

járműtípusokra, és amelyek esetében 

előnyös lehet az Unión belüli szabad 

mozgás lehetősége. Ezért az ilyen légi 

járművek tervezésében részt vevő 

szervezetek számára lehetővé kell tenni 

annak kérelmezését, hogy a Bizottság a 

légi járművek tervezésére, gyártására és 

karbantartására vonatkozó uniós 

követelményeket kiterjessze az e 

(4) Arról a lehetőségről gondoskodni 

kell, hogy e rendelet egyes rendelkezéseit 

alkalmazni lehessen a légi járművek 

bizonyos, egyébként nem a rendelet 

hatálya alá tartozó típusaira, különösen az 

ipari módszerekkel gyártott 

járműtípusokra, és amelyek esetében 

előnyös lehet az Unión belüli szabad 

mozgás lehetősége. Ezért az ilyen légi 

járművek tervezésében részt vevő 

szervezetek számára lehetővé kell tenni 

annak kérelmezését, hogy a Bizottság a 

légi járművek tervezésére, gyártására és 

karbantartására vonatkozó uniós 

követelményeket kiterjessze az e 
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szervezetek által forgalomba hozni kívánt 

járművek új típusaira. 

szervezetek által forgalomba hozni kívánt 

járművek új típusaira. 

 

 

Módosítás 8 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy – a Bizottság előzetes 

engedélyével – a kis forgalmú 

repülőtereket mentesíthessék e rendelet 

rendelkezései alól, feltéve, hogy az érintett 

repülőterek teljesítik a megfelelő alapvető 

követelményekben meghatározott közös 

biztonsági minimum-célkitűzéseket. 

Indokolt, hogy a tagállamok által adott 

mentességek egyaránt vonatkozzanak az 

érintett repülőtereken használt 

berendezésekre, valamint a mentesített 

repülőtereken működő, földi kiszolgálást 

és előtér-irányítói szolgáltatásokat 

biztosító szervezetekre is. Helyénvaló, 

hogy azok a mentességek, amelyeket a 

tagállamok e rendelet hatálybalépése előtt 

adtak meg, érvényben maradjanak, de 

gondoskodni kell arról, hogy a 

mentességekkel kapcsolatos információk 

elérhetők legyenek a nyilvánosság 

számára. 

(6) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy – előzetes bejelentés és az 

Ügynökség döntése alapján – a kis 

forgalmú repülőtereket mentesíthessék e 

rendelet rendelkezései alól, feltéve, hogy 

az érintett repülőterek teljesítik a megfelelő 

alapvető követelményekben meghatározott 

közös biztonsági minimum-célkitűzéseket. 

Indokolt, hogy a tagállamok által adott 

mentességek egyaránt vonatkozzanak az 

érintett repülőtereken használt 

berendezésekre, valamint a mentesített 

repülőtereken működő előtér-irányítói 

szervezetekre is. Helyénvaló, hogy azok a 

mentességek, amelyeket a tagállamok e 

rendelet hatálybalépése előtt adtak meg, 

érvényben maradjanak, de gondoskodni 

kell arról, hogy a mentességekkel 

kapcsolatos információk elérhetők 

legyenek a nyilvánosság számára. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 

a biztonság, a műszaki átjárhatóság vagy a 

hatékonyság területén elérhető előnyök 

reményében célszerű számukra, ha az 

állami légi járművekre, valamint a katonai 

szervek által biztosított légiforgalmi 

szolgáltatásokra (a továbbiakban: ATM) és 

(7) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 

a biztonság és az átjárhatóság területén 

elérhető előnyök reményében célszerű 

számukra, ha az állami légi járművekre, 

valamint a katonai szervek által biztosított 

légiforgalmi szolgáltatásokra (a 

továbbiakban: ATM) és léginavigációs 
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léginavigációs szolgálatokra (a 

továbbiakban: ANS) nemzeti joguk helyett 

e rendelet rendelkezéseit alkalmazzák. Ezt 

engedélyezni kell számukra. Annak 

érdekében, hogy az ilyen tárgyú 

kérelmekről dönthessen, a Bizottságra 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az 

ezzel a lehetőséggel élő tagállamoknak 

együtt kell működniük az Európai Unió 

Repülésbiztonsági Ügynökségével (a 

továbbiakban: az Ügynökség), és minden 

információt rendelkezésre kell bocsátaniuk, 

amely annak megerősítésére szolgál, hogy 

az érintett légi járművek és tevékenységek 

megfelelnek e rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek. 

szolgálatokra (a továbbiakban: ANS) 

nemzeti joguk helyett e rendelet 

rendelkezéseit alkalmazzák. Az ezzel a 

lehetőséggel élő tagállamoknak együtt kell 

működniük az Európai Unió Repülési 

Ügynökségével (a továbbiakban: az 

Ügynökség), és minden információt 

rendelkezésre kell bocsátaniuk, amely 

annak megerősítésére szolgál, hogy az 

érintett légi járművek és tevékenységek 

megfelelnek e rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek. 

 

Módosítás 10 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A polgári repülés biztonságának az 

Unióban történő szabályozása érdekében 

az e rendelet és az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok és végrehajtási aktusok alapján 

hozott intézkedéseknek igazodniuk kell a 

hatályuk alá tartozó különböző típusú 

műveletek és tevékenységek jellegéhez és a 

hozzájuk társuló kockázatokhoz, és ezekkel 

arányosaknak kell lenniük. Ezeket az 

intézkedéseket a lehetséges mértékben úgy 

kell kialakítani, hogy amellett, hogy 

célorientáltak, lehetőséget nyújtsanak e 

célok különböző módokon történő 

elérésére is avégett, hogy az előírt 

biztonsági szinteket költséghatékonyabb 

módon el lehessen érni, és ösztönzést 

nyerjen a műszaki és a szervezési 

innováció. Ehhez olyan elismert ipari 

szabványokra és gyakorlati megoldásokra 

kell visszanyúlni, amelyekkel kapcsolatban 

bebizonyosodott, hogy biztosítják az e 

rendeletben megállapított alapvető 

követelmények teljesülését. 

(8) A polgári repülés biztonságának az 

Unióban történő szabályozása érdekében 

az e rendelet és az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok és végrehajtási aktusok alapján 

hozott intézkedéseknek igazodniuk kell a 

hatályuk alá tartozó különböző típusú légi 

járművek, műveletek és tevékenységek 

jellegéhez és a hozzájuk társuló 

kockázatokhoz, és ezekkel arányosaknak 

kell lenniük. Ezeket az intézkedéseket a 

lehetséges mértékben úgy kell kialakítani, 

hogy amellett, hogy célorientáltak, 

lehetőséget nyújtsanak e célok különböző 

módokon történő elérésére és a polgári 

repülés rendszerszintű megközelítésének 

bevezetésére is, figyelembe véve a 

biztonság, illetve a légi közlekedés más 

technikai jellegű szabályozási területei, 

többek között a kibervédelem közötti 

kölcsönhatásokat. Ennek köszönhetően az 

előírt biztonsági szinteket várhatóan 

költséghatékonyabban el lehet majd érni, 

és a műszaki és az üzemeltetési innováció 

is ösztönzést kaphat. Ehhez olyan elismert 
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ipari szabványokra és gyakorlati 

megoldásokra kell visszanyúlni, 

amelyekkel kapcsolatban bebizonyosodott, 

hogy biztosítják az e rendeletben 

megállapított alapvető követelmények 

teljesülését, különösen azokon a 

területeken, ahol ez hagyományosan 

fennáll, mint például a földi kiszolgálás. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A polgári repülés Unión belüli 

biztonságának folyamatos javítása, az 

újszerű biztonsági kockázatok korai 

felismerése és a korlátozott műszaki 

erőforrások lehető legjobb kihasználása 

érdekében elengedhetetlen a 

repülésbiztonság-menedzsmenttel 

kapcsolatos szilárd alapelvek alkalmazása. 

Ezért a biztonság javítására irányuló 

fellépések tervezéséhez és végrehajtásához 

közös keretet kell létrehozni. Ennek 

érdekében az Unió szintjén ki kell dolgozni 

az Európai Légiközlekedés-biztonsági 

Tervet és az Európai Légiközlekedés-

biztonsági Programot. Emellett minden 

egyes tagállamnak nemzeti légiközlekedés-

biztonsági programot kell elfogadnia a 

Chicagói Egyezmény 19. mellékletében 

foglalt követelményeknek megfelelően. E 

programokat egy-egy tervnek kell kísérnie, 

amely ismerteti a tagállam által az 

azonosított biztonsági kockázatok 

enyhítése érdekében beütemezett 

intézkedéseket. 

(9) A polgári repülés Unión belüli 

biztonságának folyamatos javítása, az 

újszerű biztonsági kockázatok korai 

felismerése és a korlátozott műszaki 

erőforrások lehető legjobb kihasználása 

érdekében elengedhetetlen a 

repülésbiztonság-menedzsmenttel 

kapcsolatos szilárd alapelvek alkalmazása. 

Ezért a biztonság javítására irányuló 

fellépések tervezéséhez és végrehajtásához 

közös keretet kell létrehozni. Ennek 

érdekében az Unió szintjén ki kell dolgozni 

az Európai Légiközlekedés-biztonsági 

Tervet és az Európai Légiközlekedés-

biztonsági Programot. Emellett minden 

egyes tagállamnak állami légiközlekedés-

biztonsági programot kell elfogadnia a 

Chicagói Egyezmény 19. mellékletében 

foglalt követelményeknek megfelelően. E 

programokat egy-egy tervnek kell kísérnie, 

amely ismerteti a tagállam által az 

azonosított biztonsági kockázatok 

enyhítése érdekében beütemezett 

intézkedéseket. Az Európai 

Légiközlekedés-biztonsági Programot és 

terveket, valamint a Chicagói Egyezmény 

19. mellékletében leírt állami biztonsági 

programokat az ipari érdekelt felek szoros 

bevonásával kell létrehozni. 

 

Módosítás 12 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A Chicagói Egyezmény 19. 

mellékletében foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően a tagállamoknak elfogadható 

biztonságiteljesítmény-szintet kell 

megállapítaniuk a felelősségükre végzett 

légi közlekedési tevékenységek 

vonatkozásában. Annak elősegítése 

érdekében, hogy a tagállamok koordinált 

módon tudják teljesíteni ezt a 

követelményt, uniós szinten az Európai 

Légiközlekedés-biztonsági Tervben meg 

kell határozni, hogy a légi közlekedési 

tevékenységek különféle kategóriáinak 

vonatkozásában mi minősül elfogadható 

biztonságiteljesítmény-szintnek. Indokolt, 

hogy a biztonsági teljesítmény 

elfogadhatónak tekintett szintje az Unió és 

a tagállamok polgári repülésbiztonsági 

ambícióinak kifejezésére szolgáljon, de ne 

legyen kötelező jellegű. 

(10) A Chicagói Egyezmény 19. 

mellékletében foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően a tagállamoknak elfogadható 

biztonságiteljesítmény-szintet kell 

megállapítaniuk a felelősségükre végzett 

légi közlekedési tevékenységek 

vonatkozásában. Annak elősegítése 

érdekében, hogy a tagállamok koordinált 

módon tudják teljesíteni ezt a 

követelményt, uniós szinten az Európai 

Légiközlekedés-biztonsági Tervben meg 

kell határozni, hogy a légi közlekedési 

tevékenységek különféle kategóriáinak 

vonatkozásában mi minősül egységesen 

magas biztonságiteljesítmény-szintnek. 

Indokolt, hogy a biztonsági teljesítmény 

elfogadhatónak tekintett szintje a 

tagállamok polgári repülésbiztonsági 

ambícióinak kifejezésére szolgáljon, de ne 

legyen kötelező jellegű. 

 

Módosítás 13 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A Chicagói Egyezményben 

meghatározott szabványokkal és ajánlott 

gyakorlati eljárásokkal összhangban meg 

kell határozni a repüléstechnikai 

termékekre, részegységekre és fel nem 

szerelt berendezésekre, a repülőterekre, 

valamint az ATM/ANS-szolgáltatásra 

vonatkozó alapvető követelményeket. 

Emellett meg kell határozni a légi 

járművek üzemben tartásában, a 

repülőterek üzemeltetésében, az 

ATM/ANS-szolgáltatásban részt vevő 

személyekre és szervezetekre vonatkozó 

alapvető követelményeket, valamint a 

repülőszemélyzet és a légiforgalmi 

irányítók képzésében és orvosi 

(12) A Chicagói Egyezményben 

meghatározott szabványokkal és ajánlott 

gyakorlati eljárásokkal összhangban meg 

kell határozni a repüléstechnikai 

termékekre, részegységekre és fel nem 

szerelt berendezésekre, valamint a 

repülőterekre vonatkozó alapvető 

követelményeket, beleértve a 

berendezéseket és az ATM/ANS-rendszert 

is. Emellett meg kell határozni a légi 

járművek üzemben tartásában, a 

repülőterek üzemeltetésében, az 

ATM/ANS-szolgáltatásban részt vevő 

személyekre és szervezetekre vonatkozó 

alapvető követelményeket, valamint a 

repülőszemélyzet és a légiforgalmi 
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vizsgálatában részt vevő személyekre és az 

e tevékenységek során használt termékekre 

vonatkozó alapvető követelményeket is. 

irányítók képzésében és orvosi 

vizsgálatában részt vevő személyekre és az 

e tevékenységek során használt termékekre 

vonatkozó alapvető követelményeket is. 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Alapvetően fontos, hogy a 

légiforgalom-biztonsággal kapcsolatos 

elektronikát kezelő személyzet megfelelő 

képesítéssel rendelkezzen feladatai 

elvégzéséhez. Tekintettel arra, hogy a 

légiforgalom-biztonsággal kapcsolatos 

elektronikát kezelő személyzet rendkívül 

sokféle környezetben végzi munkáját, 

rendkívül fontos, hogy a képesítéseket a 

változó munkakörülményekhez lehessen 

igazítani. Ezért a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusoknak és végrehajtási 

aktusoknak egyértelmű jogalapot kell 

biztosítaniuk, amely a légiforgalom-

biztonsággal kapcsolatos elektronikát 

kezelő személyzet képzésére és 

értékelésére vonatkozó részletes 

egységesített szabályokat és 

iránymutatásokat határoz meg a 

biztonsággal kapcsolatos különböző 

típusú feladatokra vonatkozóan. Ez a 

légiforgalom-biztonsággal kapcsolatos 

elektronikát kezelő személyzet sokrétű 

feladatainak figyelembe vétele mellett 

garantálná a szükséges biztonsági szintet. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

https://en.wikipedia.org/wiki/ATSEP
https://en.wikipedia.org/wiki/ATSEP
https://en.wikipedia.org/wiki/ATSEP
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A repüléstechnikai termékek 

tervezésének környezeti megfelelőségével 

összefüggésben meghatározott alapvető 

követelményeknek mind a légi járművek 

által keltett zajra, mind pedig a légi 

járművek kibocsátásaira ki kell terjedniük, 

és lehetővé kell tenniük, hogy az Unió 

részletes műszaki követelményeket 

határozhasson meg a környezetnek és az 

emberi egészségnek a légi közlekedés által 

okozott káros hatásokkal szembeni 

védelmére vonatkozóan. E 

követelményeknek a Chicagói 

Egyezményben meghatározott 

szabványokon és ajánlott gyakorlati 

eljárásokon kell alapulniuk. 

(13) A repüléstechnikai termékek 

tervezésének környezeti megfelelőségével 

összefüggésben meghatározott alapvető 

követelményeknek mind a légi járművek 

által keltett zajra, mind pedig a légi 

járművek kibocsátásaira ki kell terjedniük, 

és lehetővé kell tenniük, hogy az Unió 

részletes műszaki követelményeket 

határozhasson meg a környezetnek és az 

emberi egészségnek a légi közlekedés által 

okozott káros hatásokkal szembeni 

védelmére vonatkozóan. E 

követelményeknek meg kell felelniük a 

vonatkozó uniós jogszabályoknak, 

valamint a nemzetközi normáknak és 

ajánlott gyakorlatoknak. 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az Uniónak emellett a biztonságos 

földi kiszolgálás alapvető követelményeit 

is meg kell határoznia. 

(14) Az Uniónak emellett a biztonságos 

földi kiszolgálás alapvető biztonsági 

követelményeit is meg kell határoznia a 

meglévő szabályok és az ipar által elismert 

nemzetközi szabványok alapján. 

 

Módosítás 17 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A repüléstechnikai termékek, 

részegységek és fel nem szerelt 

berendezések, a repülőterek és 

felszereléseik, a légi járművek és 

repülőterek üzemben tartói, az ATM/ANS-

rendszerek és az ATM/ANS-szolgáltatók, 

csakúgy mint a pilóták és légiforgalmi 

irányítók, illetve a képzésükben és orvosi 

vizsgálataikban részt vevő személyek, 

(16) Miután megállapítást nyert, hogy 

az alapvető követelményeknek, illetve 

adott esetben az e rendeletben vagy az e 

rendelet alapján megállapított egyéb 

követelményeknek is megfelelnek, a 

következők részére tanúsítványt vagy 

engedélyt kell kiadni: a repüléstechnikai 

termékek, részegységek és fel nem szerelt 

berendezések; a repülőterek, a biztonsági 
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termékek és szervezetek részére 

tanúsítványt vagy engedélyt kell kiadni, 

miután megállapítást nyert, hogy az 

alapvető követelményeknek, illetve adott 

esetben az e rendeletben vagy az e 

rendelet alapján megállapított egyéb 

követelményeknek is megfelelnek. A 

Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 

arra, hogy az említett tanúsítványok 

kiállításához vagy, adott esetben, az e célra 

szolgáló nyilatkozatok megtételéhez 

szükséges részletes szabályokat elfogadja, 

figyelembe véve a rendelet céljait és a 

szóban forgó konkrét tevékenység jellegét 

és az azzal kapcsolatos kockázatokat. 

felszereléseikkel együtt, a légi járművek és 

repülőterek üzemben tartói; a biztonság 

vagy átjárhatóság alapjául szolgáló 
ATM/ANS-rendszerek és -

rendszerelemek; és az ATM/ANS-

szolgáltatók, csakúgy mint a pilóták és 

légiforgalmi irányítók, illetve a 

képzésükben és orvosi vizsgálataikban 

részt vevő személyek, termékek és 

szervezetek. E célból a Bizottságnak az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikke szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazást 

kell kapnia arra, hogy az említett 

tanúsítványok kiállításához vagy, adott 

esetben, az e célra szolgáló nyilatkozatok 

megtételéhez szükséges részletes 

szabályokat elfogadja, figyelembe véve a 

rendelet céljait és a szóban forgó konkrét 

tevékenység jellegét és az azzal 

kapcsolatos kockázatokat. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten, 

és a konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásban szereplő elvekkel 

összhangban kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítására az Európai Parlament és a 

Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg megkap minden 

dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 

Bizottságnak a légi járművek és műveletek 

különböző típusainak megfelelő arányos 

megközelítést kell alkalmaznia annak 

biztosítása mellett, hogy ez ne 

eredményezzen további adminisztratív 

terhet vagy költségnövekedést, amely 

csökkentené a versenyképességet. 



 

PE576.812v02-00 16/167 RR\1111635HU.docx 

HU 

 

 

Módosítás 18 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A repüléstechnikai termékek és 

részegységek tervezésében és gyártásában 

részt vevő szervezetek számára lehetővé 

kell tenni, hogy nyilatkozattal 

igazolhassák, hogy a termékek és 

részegységek megfelelnek a vonatkozó 

ipari szabványoknak, amennyiben a 

nyilatkozattétel a megfelelő biztonsági 

szint garantálásának elfogadott módja. Ezt 

a lehetőséget célszerű a könnyű motoros 

repülésben és sportrepülésben használt 

termékekre korlátozni, a biztonsági célokat 

szolgáló megfelelő megszorításokkal és 

feltételekkel. 

(17) A repüléstechnikai termékek és 

részegységek tervezésében és gyártásában 

részt vevő szervezetek számára lehetővé 

kell tenni, hogy nyilatkozattal 

igazolhassák, hogy a termékek és 

részegységek megfelelnek a vonatkozó 

ipari szabványoknak, amennyiben a 

nyilatkozattétel az egységesen magas 

biztonsági szint garantálásának elfogadott 

módja. Ezt a lehetőséget célszerű a könnyű 

motoros repülésben és sportrepülésben 

használt termékekre korlátozni, a 

biztonsági célokat szolgáló megfelelő 

megszorításokkal és feltételekkel. A 

Bizottságnak mindazonáltal elő kell 

mozdítania a közös légialkalmassági 

szabványok és útmutató dokumentumok 

elfogadását az e rendelet 1. cikke (2) 

bekezdésének a)–c), g) és h) pontjában 

meghatározott célkitűzések elérése 

érdekében. 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Mivel a légtérben a hagyományos 

légi járművek mellett pilóta nélküli légi 

járművek is működnek, e rendeletnek ez 

utóbbiakra is célszerű kiterjednie, 

függetlenül azok üzemi tömegétől. A 

pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos 

technológia ma már műveletek egész sorát 

lehetővé teszi; ezek vonatkozásában a 

konkrét művelettel vagy művelettípusokkal 

(18) Mivel a légtérben a pilótával 

rendelkező légi járművek mellett pilóta 

nélküli légi járművek is működnek, e 

rendeletnek ez utóbbiakra is célszerű 

kiterjednie. A pilóta nélküli légi 

járművekkel kapcsolatos technológia ma 

már műveletek egész sorát lehetővé teszi; 

ezek vonatkozásában a konkrét művelettel 

vagy művelettípusokkal járó kockázattal 
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járó kockázattal arányos szabályokat kell 

megállapítani. 

arányos szabályokat kell megállapítani. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A pilóta nélküli légi járművek 

üzemben tartási szabályainak 

egyértelműnek és végrehajthatónak kell 

lenniük, valamint a tagállamok között 

harmonizálni kell azokat, hogy biztosítsák 

a pilóta nélküli légi járművek biztonságos 

üzemeltetését és a szabályok betartásának 

kultúráját az üzemeltetők körében. 

 

Módosítás 21 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A pilóta nélküli légi járművekre 

vonatkozó szabályoknak a lehető 

legnagyobb mértékben összhangban kell 

lenniük az uniós jogszabályok által 

szavatolt megfelelő jogokkal, különösen a 

magán- és a családi élet tiszteletben 

tartásához való joggal, amelyet az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke fektet 

le, valamint a személyes adatok 

védelméhez való joggal, amelyet a Charta 

8. cikke és az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 

16. cikke fektet le, és a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló 1995. október 24-i 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv11 szabályoz. 

(19) A pilóta nélküli légi járművekre 

vonatkozó szabályoknak összhangban kell 

lenniük az uniós jogszabályok által 

szavatolt megfelelő jogokkal, különösen a 

magán- és a családi élet tiszteletben 

tartásához való joggal, amelyet az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke fektet 

le, valamint a személyes adatok 

védelméhez való joggal, amelyet a Charta 

8. cikke és az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 

16. cikke fektet le, és a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló 1995. október 24-i 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv11 szabályoz. 

__________________ __________________ 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 

október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 

október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 



 

PE576.812v02-00 18/167 RR\1111635HU.docx 

HU 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A pilóta nélküli légi járművek 

bizonyos típusainak esetében a megfelelő 

biztonsági szintek elérése nem igényli sem 

a rendelet tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási rendelkezéseinek, sem az 

Ügynökséggel kapcsolatos rendelkezések 

alkalmazását. Ezekre az esetekre célszerű 

az uniós termékharmonizációs 

jogszabályok nyújtotta piacfelügyeleti 

mechanizmusokat kiterjeszteni. 

(20) A pilóta nélküli légi járművek 

bizonyos típusainak esetében a megfelelő 

biztonsági szintek elérése nem igényli sem 

a rendelet lajstromozási, tanúsítási, 

azonosítási, felügyeleti és végrehajtási 

rendelkezéseinek, sem az Ügynökséggel 

kapcsolatos rendelkezések alkalmazását. 

Ezekre az esetekre célszerű az uniós 

termékharmonizációs jogszabályok 

nyújtotta piacfelügyeleti mechanizmusokat 

kiterjeszteni. 

 

Módosítás 23 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Biztonsági és ellenőrzési okokból 

indokolt, hogy a pilóta nélküli légi 

járművek tulajdonosait tulajdonosi 

azonosító számmal lássák el, amely 

lehetővé teszi a légi járművek 

azonosítását. Ezt az azonosító számot a 

tulajdonos által üzemeltetett valamennyi 

pilóta nélküli légi járművön fel kell 

tüntetni, valamint egy, az Ügynökség által 

gondozott európai nyilvántartásban is 

rögzíteni kell. A nyilvántartásnak 

könnyen hozzáférhetőnek kell lennie és 

meg kell felelnie az Unió adatvédelmi 

szabályainak. 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20b) A légijármű-modellek elsősorban 

szabadidős célra használt pilóta nélküli 

légi járművek, és e rendelet hatálya alá 

tartoznak. E modellek évtizedeken 

keresztül jó repülésbiztonsági 

eredményeket értek el, különösen az 

egyesület- vagy klubtagok által 

működtetettek. Általában az ilyen jellegű 

egyesületek és klubok jól szervezettek és 

nagyon jó biztonsági kultúrával 

rendelkeznek. Az e rendelet alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusok alkalmazásánál 

a Bizottságnak gondoskodnia kell róla, 

hogy a légijármű-modellek továbbra is az 

adott nemzeti rendszerek szerinti jelenlegi 

működés szerint működhessenek. 

Továbbá a felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusok elfogadásánál a 

Bizottságnak figyelembe kell vennie, hogy 

a különböző nemzeti rendszerekről egy új 

szabályozási keretre való áttérésnek 

zökkenőmentesnek kell lennie, és 

figyelembe kell vennie a tagállamokban 

alkalmazott bevált gyakorlatokat. 

 

Módosítás 25 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az Ügynökségnek és a nemzeti 

illetékes hatóságoknak össze kell fogniuk a 

nem biztonságos körülmények 

hatékonyabb azonosítása és adott esetben a 

megfelelő helyzetjavító intézkedések 

meghozatala céljából. Különösen fontos e 

tekintetben, hogy a tagállamok egymásra 

vagy az Ügynökségre ruházhassák az e 

rendelet szerinti tanúsítási, felügyeleti és 

(22) Az Ügynökségnek és a nemzeti 

illetékes hatóságoknak össze kell fogniuk a 

nem biztonságos körülmények 

hatékonyabb azonosítása és adott esetben a 

megfelelő helyzetjavító intézkedések 

meghozatala céljából. Különösen fontos e 

tekintetben, hogy a tagállamok egymásra 

vagy az Ügynökségre ruházhassák az e 

rendelet szerinti tanúsítási, felügyeleti és 
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végrehajtási felelősségi köreiket, 

kiváltképp, ha erre a fokozott biztonság 

vagy a hatékonyabb erőforrás-felhasználás 

érdekében van szükség. Esettől függően az 

is szükséges lehet, hogy a tagállamok 

segítséget kapjanak e feladatok, különösen 

az együttes és határokon átnyúló felügyelet 

ellátásához; ehhez egy olyan hatékony 

keretrendszer létrehozására van szükség, 

amelyben a repülésbiztonsági ellenőrök és 

egyéb idevágó szakismeretekkel 

rendelkező szakemberek közös irányítás 

alá tartoznának és bármely hatóság 

számára végezhetnének tevékenységet. 

végrehajtási felelősségi köreiket, 

kiváltképp, ha erre a fokozott biztonság, a 

jobb átjárhatóság vagy a hatékonyabb 

erőforrás-felhasználás érdekében van 

szükség. Ugyanezzel a céllal az e rendelet 

hatálya alá tartozó szervezeteknek is 

lehetőséget kell kapniuk arra, hogy 

felkérjék az Ügynökséget, hogy vállalja a 

tevékenységeikkel kapcsolatos tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási felelősségi 

köröket. Esettől függően az is szükséges 

lehet, hogy a tagállamok segítséget 

kapjanak e feladatok, különösen az 

együttes és határokon átnyúló felügyelet 

ellátásához; ehhez egy olyan hatékony 

keretrendszer létrehozására van szükség, 

amelyben a repülésbiztonsági ellenőrök és 

egyéb idevágó szakismeretekkel 

rendelkező szakemberek közös irányítás 

alá tartoznának és bármely hatóság 

számára végezhetnének tevékenységet. Ez 

a közös irányítás azonban semmiképpen 

sem eredményezhet további terheket vagy 

költségeket a légi közlekedési ágazat 

számára. 

 

Módosítás 26 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az Unió intézményrendszerében az 

uniós jog alkalmazása elsődlegesen a 

tagállamok feladata. Az e rendeletben és az 

e rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 

végrehajtási aktusokban előírt tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatok 

elvégzéséről elvben nemzeti szinten kell 

gondoskodni, egy vagy több tagállami 

illetékes hatóság részvételével. Egyes jól 

meghatározott esetekben azonban az 

Ügynökségnek is felhatalmazást kell 

kapnia az e rendeletben megállapított 

feladatok elvégzésére. Ezekben az 
esetekben az Ügynökség számára azt is 

engedélyezni kell, hogy a légi járművek 

(33) Az Unió intézményrendszerében az 

uniós jog alkalmazása elsődlegesen a 

tagállamok feladata. Az e rendeletben és az 

e rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 

végrehajtási aktusokban előírt tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatok 

elvégzéséről elvben nemzeti szinten kell 

gondoskodni, a tagállamok illetékes 

hatóságának részvételével. Egyes jól 

meghatározott esetekben az Ügynökség 

számára azt is engedélyezni kell, hogy a 

légi járművek üzemben tartásához, a 

repülőszemélyzet képesítéséhez vagy a 

harmadik országbeli légi járművek 

használatához kapcsolódó szükséges 
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üzemben tartásához, a repülőszemélyzet 

képesítéséhez vagy a harmadik országbeli 

légi járművek használatához kapcsolódó 

szükséges intézkedéseket meghozza, 

amennyiben az egységesség biztosítása és a 

belső piac működésének megkönnyítése 

szempontjából ez a legcélravezetőbb. 

intézkedéseket meghozza, amennyiben az 

egységesség biztosítása és a belső piac 

működésének megkönnyítése 

szempontjából ez a legcélravezetőbb. 

 

Módosítás 27 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Az Ügynökségnek a Bizottság 

számára a szükséges jogszabályok 

előkészítéséhez technikai szakértelmet kell 

biztosítania, valamint adott esetben 

támogatnia kell a tagállamokat és az ipart a 

jogszabályok végrehajtásában. Az 

Ügynökségnek megfelelő kompetenciák 

birtokában kell lennie ahhoz, hogy 

tanúsítási előírásokat és útmutató 

dokumentumokat adjon ki, műszaki 

szakvéleményt alkosson, valamint szükség 

szerint tanúsítványokat adjon ki, illetve 

nyilatkozatokat vegyen nyilvántartásba. 

(34) Az Ügynökségnek a Bizottság 

számára a szükséges jogszabályok 

előkészítéséhez technikai szakértelmet kell 

biztosítania, valamint támogatnia kell a 

tagállamokat és az ipart, köztük a kkv-kat 

is, a jogszabályok végrehajtásában. Az 

Ügynökségnek megfelelő kompetenciák 

birtokában kell lennie ahhoz, hogy 

tanúsítási előírásokat és útmutató 

dokumentumokat adjon ki, műszaki 

szakvéleményt alkosson, valamint szükség 

szerint tanúsítványokat adjon ki, illetve 

nyilatkozatokat vegyen nyilvántartásba. 

 

Módosítás 28 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) A globális navigációs 

műholdrendszereknek, különösen az uniós 

Galileo programnak meghatározó szerep 

jut majd az európai légiforgalmi 

szolgáltatási rendszer végrehajtásában. 

Ezért az Ügynökséget fel kell hatalmazni 

arra, hogy kidolgozza a szükséges műszaki 

előírásokat és a páneurópai ATM-et/ANS-t 

szolgáltató szervezetek számára 

tanúsítványokat állítson ki a biztonság, a 

műszaki átjárhatóság és a működési 

hatékonyság egységesen magas szintjének 

(35) A globális navigációs 

műholdrendszereknek, különösen az uniós 

Galileo programnak meghatározó szerep 

jut majd az európai légiforgalmi 

szolgáltatási rendszer végrehajtásában. 

Ezért az Ügynökséget fel kell hatalmazni 

arra, hogy kidolgozza a szükséges műszaki 

előírásokat, valamint az ATM/ANS-

rendszerek és a páneurópai ATM-et/ANS-t 

szolgáltató szervezetek számára 

tanúsítványokat állítson ki a biztonság, a 

műszaki átjárhatóság és a működési 
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biztosítása érdekében. hatékonyság egységesen magas szintjének 

biztosítása érdekében. 

 

Módosítás 29 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A 2111/2005/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet14 arra 

kötelezi az Ügynökséget, hogy közöljön 

minden olyan információt, amely az Unión 

belül biztonsági okokból működési tilalom 

alá tartozó légi fuvarozók listájának 

frissítése vonatkozásában lényeges lehet. 

Az Ügynökségnek továbbá segítenie kell a 

Bizottság munkáját a 2111/2005/EK 

rendelet végrehajtásában a harmadik 

országbeli üzemben tartók és a 

felügyeletükért felelős hatóságok 

szükséges értékelésének elvégzésével, 

valamint a Bizottsághoz intézett megfelelő 

ajánlások megfogalmazásával. 

(36) A 2111/2005/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet14 arra 

kötelezi az Ügynökséget, hogy közöljön 

minden olyan információt, amely az Unión 

belül biztonsági okokból működési tilalom 

alá tartozó légi fuvarozók listájának 

frissítése vonatkozásában lényeges lehet. 

Az Ügynökségnek továbbá segítenie kell a 

Bizottság munkáját a 2111/2005/EK 

rendelet végrehajtásában a harmadik 

országbeli üzemben tartók és a 

felügyeletükért felelős hatóságok minden 

szükséges biztonsági értékelésének 

elvégzésével, valamint a Bizottsághoz 

intézett megfelelő ajánlások 

megfogalmazásával. 

__________________ __________________ 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. 

december 4-i 2111/2005/EK rendelete a 

Közösségen belül működési tilalom alá 

tartozó légi fuvarozók közösségi listájának 

elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó 

kiléte tekintetében a légi közlekedés 

utasainak tájékoztatásáról (HL L 344., 

2005.12.27., 15. o.). 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. 

december 4-i 2111/2005/EK rendelete a 

Közösségen belül működési tilalom alá 

tartozó légi fuvarozók közösségi listájának 

elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó 

kiléte tekintetében a légi közlekedés 

utasainak tájékoztatásáról (HL L 344., 

2005.12.27., 15. o.). 

 

Módosítás 30 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (39a) Az Ügynökségnek arra kell 

összpontosítania, hogy integrálja a 

biztonságos és környezetbarát pilóta 

nélküli légi járművekkel kapcsolatos 

kutatást és innovációt a fent említett 
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programokba. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) Az Ügynökségnek, felkérésre, 

segítenie kell a tagállamok és a Bizottság 

munkáját az e rendelet tárgyát képező 

ügyekkel összefüggő nemzetközi 

kapcsolatok területén, különösen a 

szabályok összehangolását és a 

tanúsítványok kölcsönös elismerését 

illetően. Az Ügynökséget fel kell 

hatalmazni arra, hogy a Bizottság előzetes 

engedélyével munkamegállapodások révén 

megfelelő kapcsolatokat alakítson ki az e 

rendelet tárgyát képező ügyekben illetékes 

harmadik országbeli hatóságokkal és 

nemzetközi szervezetekkel. Tekintettel 

arra, hogy az Unión belül alkalmazott 

szigorú előírások világszerte emelnék a 

biztonság szintjét, engedélyezni kell az 

Ügynökség számára, hogy a hatáskörébe 

tartozó területeken harmadik országokkal 

és nemzetközi szervezetekkel 

kezdeményezett eseti technikai 

együttműködésben és kutatási és 

segítségnyújtási projektekben is részt 

vegyen. Az Ügynökségnek – amennyiben 

rendelkezik a megfelelő szakértelemmel – 

segítséget kell nyújtania a Bizottságnak a 

polgári repülés szabályozásának egyéb 

technikai területeivel, így a biztonsággal 

vagy az egységes európai égbolttal 

kapcsolatos uniós jogszabályok 

végrehajtásában. 

(41) Az Ügynökségnek, felkérésre, 

segítenie kell a tagállamok és a Bizottság 

munkáját az e rendelet tárgyát képező 

ügyekkel összefüggő nemzetközi 

kapcsolatok területén, különösen a 

szabályok összehangolását és a 

tanúsítványok kölcsönös elismerését 

illetően. Az Ügynökséget fel kell 

hatalmazni arra, hogy a Bizottság előzetes 

értesítésével munkamegállapodások révén 

megfelelő kapcsolatokat alakítson ki az e 

rendelet tárgyát képező ügyekben illetékes 

harmadik országbeli hatóságokkal és 

nemzetközi szervezetekkel. Az 

Ügynökségnek a Bizottsággal szorosan 

együttműködve nagyobb mértékben kell 

hozzájárulnia az Unió légi közlekedési 

szabályainak átvételéhez, és elő kell 

segítenie az Unió repüléstechnikai 

termékeinek, szakembereinek és 

szolgáltatásainak a mozgását a világon az 

új növekvő piacok elérhetőségének 

megkönnyítése érdekében. Ezt különösen 

a harmadik országok illetékes repülési 

hatóságaival kialakított partnerségeken és 

a harmadik országok területén nyitott 

helyi irodákon keresztül kell 

megvalósítania. Tekintettel arra, hogy az 

Unión belül alkalmazott szigorú előírások 

világszerte emelnék a biztonság szintjét, 

engedélyezni kell az Ügynökség számára, 

hogy a hatáskörébe tartozó területeken 

harmadik országokkal és nemzetközi 

szervezetekkel kezdeményezett technikai 

együttműködésben és kutatási és 

segítségnyújtási projektekben is részt 

vegyen. Az Ügynökségnek – amennyiben 

rendelkezik a megfelelő szakértelemmel – 

segítséget kell nyújtania a Bizottságnak a 
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polgári repülés szabályozásának egyéb 

technikai területeivel, így a biztonsággal 

vagy az egységes európai égbolttal 

kapcsolatos uniós jogszabályok 

végrehajtásában. 

 

Módosítás 32 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(48) Biztosítani kell, hogy az 

Ügynökség által meghozott határozatok 

által érintett szerződő felek a szükséges 

jogorvoslatban részesüljenek, amely illik a 

repülés területének különleges jellegéhez. 

Ezért megfelelő jogorvoslati mechanizmust 

kell kialakítani, hogy az Ügynökség 

határozatai fellebbezhetők legyenek egy 

erre szakosodott fellebbezési tanács előtt, 

és ez utóbbi határozatai ellen az EUMSZ-

nek megfelelően az Európai Unió 

Bíróságához (a továbbiakban: Bíróság) 

keresettel lehessen fordulni. 

(48) Biztosítani kell, hogy az 

Ügynökség által meghozott határozatok 

által érintett szerződő felek a szükséges 

jogorvoslatban részesüljenek, amely illik a 

repülés területének különleges jellegéhez. 

Ezért megfelelő jogorvoslati mechanizmust 

kell kialakítani, hogy az Ügynökség 

határozatai fellebbezhetők legyenek egy 

fellebbezési tanács előtt, és ez utóbbi 

határozatai ellen az EUMSZ-nek 

megfelelően az Európai Unió Bíróságához 

(a továbbiakban: Bíróság) keresettel 

lehessen fordulni. 

 

Módosítás 33 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(50) Ha az Ügynökség a nemzeti 

hatóságok által végrehajtandó általános 

jellegű szabályokra dolgoz ki tervezeteket, 

konzultálnia kell a tagállamokkal. Ha e 

szabályoknak fontos társadalmi hatásaik is 

lehetnek, az Ügynökségnek az 

érdekeltekkel, köztük az európai uniós 

szociális partnerekkel is megfelelő módon 

egyeztetnie kell, amikor elkészíti az 

idevágó szabályok tervezeteit. 

(50) Ha az Ügynökség a nemzeti 

hatóságok által végrehajtandó általános 

jellegű szabályokra dolgoz ki tervezeteket, 

konzultálnia kell a tagállamokkal. Ha e 

szabályoknak fontos munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonsági vagy 

társadalmi hatásaik – vagy mindkettő – is 

lehetnek, az Ügynökség az érdekeltekkel, 

köztük az európai uniós szociális 

partnerekkel is megfelelő módon 

egyeztetnie fog. Amikor elkészíti az 

idevágó szabályok tervezeteit, szabályozási 

hatásvizsgálatában megfelelően 

foglalkoznia kell e hatásokkal. 
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Módosítás 34 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (54a) Mindenképpen biztosítani kell a 

biztonsági szempontból fontos 

információk megfelelő idejű, akár valós 

idejű rendelkezésre állását, lehetővé téve 

azok szükségtelen késedelem nélküli 

elemzését és terjesztését. E célból az 

Ügynökségnek uniós szinten össze kell 

hangolnia az e rendelet hatálya alá 

tartozó ügyekkel kapcsolatos információk 

gyűjtését, cseréjét és elemzését, beleértve 

az elmentett repülési adatokat és a 

pilótafülkében rögzített hanganyagokat, 

amelyeket valós időben töltenek le a földi 

adatbázisokba. E célból az Ügynökség az e 

rendelet hatálya alá tartozó jogi és 

természetes személyekkel, illetve ezek 

társulásaival igazgatási megállapodásokat 

köthet az információk gyűjtése, cseréje és 

elemzése tekintetében. Ezekhez lehetőség 

szerint a meglévő kommunikációs 

csatornákat kell előnyben részesíteni a 

jogi és természetes személyekre nehezedő 

további terhek elkerülése végett. 

 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (56a) Az ATM/ANS felügyeleti 

tevékenységei összköltségének 

csökkentése érdekében majd ki kell 

igazítani a jelenlegi útvonaldíjrendszert 

oly módon, hogy az megfelelően lefedje az 

Ügynökség ATM/ANS felügyeleti 

tevékenységeit. Ezzel biztosítható, hogy az 
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Ügynökség rendelkezésére álljanak azok a 

források, amelyekre szüksége van az Unió 

repülésbiztonsággal kapcsolatos 

rendszerszintű megközelítése szerint rá 

háruló biztonságfelügyeleti feladatok 

elvégzéséhez. Ez hozzájárul a 

légtérfelhasználóknak nyújtott 

léginavigációs szolgáltatások 

átláthatóbbá, költséghatékonyabbá és 

hatékonyabbá tételéhez, és ösztönzi az 

integrált szolgáltatások nyújtását. A 

módosításnak továbbá biztosítania kell az 

Ügynökség és az Eurocontrol közötti 

feladatmegoszlást. 

 

Módosítás 36 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(59) A Bizottságnak felhatalmazást kell 

kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy tekintettel 

a műszaki, üzemeltetési vagy biztonsági 

szükségletekre, módosítsa vagy kiegészítse 

a légialkalmassággal, a 

környezetvédelemmel, a 

repülőszemélyzettel, a légi járművek 

üzemben tartásával, a repülőterekkel, az 

ATM/ANS-szolgáltatással, a légiforgalom-

irányítókkal, a pilóta nélküli légi 

járművekkel, a felügyelettel és a 

végrehajtással, a rugalmassági 

rendelkezésekkel, a pénzbírságokkal és a 

kényszerítő bírságokkal, a díjakkal, 

valamint az e rendelet mellékleteiben 

meghatározott követelményekkel 

kapcsolatos rendelkezéseket. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten 

is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

(59) A Bizottságnak felhatalmazást kell 

kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el abból a célból, hogy tekintettel 

a műszaki, üzemeltetési vagy biztonsági 

szükségletekre, módosítsa vagy kiegészítse 

a légialkalmassággal, a 

környezetvédelemmel, a 

repülőszemélyzettel, a légi járművek 

üzemben tartásával, a repülőterekkel, az 

ATM/ANS-szolgáltatással, a légiforgalom-

irányítókkal, a pilóta nélküli légi 

járművekkel, a felügyelettel és a 

végrehajtással, a rugalmassági 

rendelkezésekkel, a pénzbírságokkal és a 

kényszerítő bírságokkal, a díjakkal, 

valamint az e rendelet mellékleteiben 

meghatározott követelményekkel 

kapcsolatos rendelkezéseket. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten, 

és a konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásban szereplő elvekkel 

összhangban kerüljön sor. A 
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egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítására az Európai Parlament és a 

Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg megkap minden 

dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein.  A Bizottságnak 

biztosítania kell a légi járművek és 

műveletek különböző típusaival 

kapcsolatos arányos, testre szabott 

megközelítést is. 

 

 

Módosítás 37 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (59a) A különböző légtérhasználók 

számára igazságos hozzáférést kell 

biztosítani a légtérhez. A légi navigáció 

biztonsága és a légtérhez való hozzáférés 

jogának előmozdítása érdekében minden 

tagállamnak biztosítani kellene az 

ATM/ANS-szolgáltatás folytonosságát a 

hatáskörébe tartozó légtérben, miközben 

fenntartják a biztonság egységesen magas 

szintjét, és minimalizálják a szolgáltatás 

megszakadását a nem érintett harmadik 

felekkel szemben, előre nem látható 

körülmények esetén is. Ebbe bele kell 

tartoznia a minimális szolgáltatási szint 

fogalommeghatározásának is, amelyet a 

légi járművek üzemeltetői alapul 

vehetnek. 

 

Módosítás 38 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (61a) Az e rendelettel bevezetett 

változások hatással vannak egyéb uniós 

jogi aktusok végrehajtására, és – többek 

között – szükségessé teszik az 

552/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezését1a. 

 ________________ 

 Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási 

Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. 

március 10-i 552/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 

(„átjárhatósági rendelet”) (HL L 96., 

2004.3.31., 26. o.). 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(63) Az 1008/2008/EK rendeletet 

módosítani kell annak érdekében, hogy 

kellő mértékben figyelembe vegye az e 

rendelet által bevezetett azon lehetőséget, 

miszerint az Ügynökség illetékes 

hatóságnak minősülhet az üzembentartási 

engedélyek kiadása és felügyelete 

tekintetében. Mivel egyre nagyobb az 

olyan légi fuvarozók jelentősége, amelyek 

több tagállamban rendelkeznek működési 

telephellyel, nem feltétlenül ugyanaz az 

illetékes hatóság felel a működési 

engedélyért és az üzembentartási 

engedélyért, ezért az említett légi 

fuvarozók felügyeletét hatékonyabbá kell 

tenni. Az 1008/2008/EK rendeletet ezért 

módosítani kell annak érdekében, hogy az 

üzembentartási engedélyek, illetve a 

működési engedélyek felügyeletéért felelős 

hatóságok között szoros legyen az 

(63) Az 1008/2008/EK rendeletet 

módosítani kell annak érdekében, hogy 

kellő mértékben figyelembe vegye az e 

rendelet által bevezetett azon lehetőséget, 

miszerint az Ügynökség illetékes 

hatóságnak minősülhet az üzembentartási 

engedélyek kiadása és felügyelete 

tekintetében. Ezért az említett légi 

fuvarozók felügyeletét hatékonyabbá kell 

tenni. Az 1008/2008/EK rendeletet ezért 

módosítani kell annak érdekében, hogy az 

üzembentartási engedélyek, illetve a 

működési engedélyek felügyeletéért felelős 

hatóságok között szoros legyen az 

együttműködés. 
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együttműködés. 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet fő célja a polgári 

repülésbiztonság egységesen magas 

szintjének létrehozása és fenntartása az 

Unióban oly módon, hogy közben 

biztosított legyen a környezetvédelem 

egységesen magas szintje is. 

(1) E rendelet fő célja a polgári 

repülésbiztonság egységesen magas 

szintjének létrehozása, fenntartása és 

érvényesítése az Unióban. 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) hozzájárulni a környezetvédelem 

egységesen magas szintjéhez; 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) az e rendelet hatálya alá tartozó 

területeken lehetővé teszi a légi 

közlekedési áruk, szolgáltatások és 

személyek mozgását a világ minden táján 

a harmadik országokkal és azok repülési 

hatóságaival kialakított együttműködések 

segítségével. 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) előmozdítani a 

költséghatékonyságot és az 

eredményességet a szabályozási és 

tanúsítási eljárásokban, valamint segíteni 

az erőforrások optimális felhasználását 

nemzeti és európai szinten; 

c) előmozdítani a 

költséghatékonyságot, többek között az 

ismétlődés elkerülése érdekében, és az 

eredményességet a szabályozási, tanúsítási 

és felügyeleti eljárásokban, valamint 

segíteni az erőforrások optimális 

felhasználását nemzeti és európai szinten; 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) világszerte terjeszteni a polgári 

repülésre vonatkozó előírásokkal és 

szabályokkal kapcsolatos uniós 

álláspontokat, és ennek érdekében 

megfelelő együttműködést kialakítani 

harmadik országokkal és nemzetközi 

szervezetekkel; 

f) világszerte terjeszteni a polgári 

repülésre vonatkozó előírásokkal és 

szabályokkal kapcsolatos uniós 

álláspontokat, és ennek érdekében 

megfelelő együttműködést kialakítani 

harmadik országokkal és nemzetközi 

szervezetekkel ezzel elősegítve a nagyobb 

biztonságot, egyenlő esélyeket és a 

tanúsítványok kölcsönös elfogadását 

biztosítva a repülési áruk, szolgáltatások 

és személyzet tekintetében; 

 

Módosítás 45 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) előmozdítani a kutatást és az 

innovációt többek között a szabályozási és 

tanúsítási eljárásokban; 

g) előmozdítani a kutatást és az 

innovációt többek között a szabályozási, 

tanúsítási és felügyeleti eljárásokban; 

 

Módosítás 46 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – h pont 



 

RR\1111635HU.docx 31/167 PE576.812v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az e rendelet hatálya alá tartozó 

területeken előmozdítani a műszaki és az 

operatív átjárhatóságot. 

h) az e rendelet hatálya alá tartozó 

területeken előmozdítani az adminisztratív, 

a műszaki és az operatív átjárhatóságot. 

 

Módosítás 47 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) támogatni az utasoknak a polgári 

repülés biztonságába, védelmébe és 

hatékonyságába vetett bizalmát. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) annak biztosítása, hogy az e 

rendelet és az e rendeleten alapuló 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 

jogi aktusok alapján kibocsátott 

nyilatkozatok és tanúsítványok 

mindennemű további követelmény nélkül 

az Unió teljes területén érvényesek 

legyenek; 

b) annak biztosítása, hogy az e 

rendelettel és az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusokkal összhangban 

kibocsátott nyilatkozatok, engedélyek és 

tanúsítványok mindennemű további 

követelmény nélkül az Unió teljes területén 

érvényesek legyenek, és azokat elismerjék 

és alkalmazzák; 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) egy független ügynökség 

létrehozása Az Európai Unió 

Repülésbiztonsági Ügynöksége 

elnevezéssel (a továbbiakban: 

„Ügynökség”); 

d) egy független ügynökség 

létrehozása Az Európai Unió Repülési 

Ügynöksége elnevezéssel (a továbbiakban: 

„Ügynökség”); 
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Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) figyelemfelhívó és népszerűsítő 

kezdeményezések végrehajtása, ideértve a 

képzéseket, a kommunikációt, valamint a 

biztonsággal összefüggő lényeges 

információk terjesztését is. 

g) figyelemfelhívó és népszerűsítő 

kezdeményezések végrehajtása, ideértve a 

képzéseket, a kommunikációt, valamint a 

biztonsággal összefüggő lényeges, és ahol 

repülésbiztonsági kölcsönös függőségi 

viszony áll fenn, ott a vonatkozó 

biztonsági információk terjesztését is. 

 

 

Módosítás 51 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Ügynökség vagy valamely 

tagállam felügyelete alá tartozó 

természetes vagy jogi személyek által 

tervezett vagy gyártott légi járművek 

tervezésére és gyártására; 

a) a következők által tervezett vagy 

gyártott légi járművek, termékek és 

részegységek: 

 

Módosítás 52 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i. az Ügynökség vagy valamely 

tagállam felügyelete alá tartozó 

természetes vagy jogi személyek; 

 

Módosítás 53 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ii. harmadik országbeli természetes 

vagy jogi személyek, akik vagy amelyek a 

szándékuk szerint a Szerződés hatálya alá 

tartozó területen lesznek bejegyezve vagy 

üzemeltetve, illetve használva; 

 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a légi járművek, valamint a 

hozzájuk tartozó termékek, részegységek 

és fel nem szerelt berendezések 

tervezésére, gyártására, karbantartására és 

üzemben tartására, amennyiben az adott 

légi jármű: 

b) a légi járművek, valamint a 

hozzájuk tartozó termékek, részegységek 

és fel nem szerelt berendezések 

karbantartására és üzemben tartására, 

amennyiben az adott légi jármű: 

 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. valamelyik tagállamban van 

nyilvántartásba véve, kivéve, ha a tagállam 

a Chicagói Egyezményből fakadó 

felelősségét átruházta egy harmadik 

országra, és a légi járművet harmadik 

országbeli üzemben tartó tartja üzemben; 

i. valamelyik tagállamban van, illetve 

szándék szerint ott lesz nyilvántartásba 

véve, kivéve, ha a tagállam a Chicagói 

Egyezményből fakadó felelősségét 

átruházta egy harmadik országra, és a légi 

járművet harmadik országbeli üzemben 

tartó tartja üzemben; 

 

 

Módosítás 56 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. harmadik országban van 

nyilvántartásba véve, és olyan üzemben 

tartó tartja üzemben, amely vagy aki a 

Szerződések hatálya alá tartozó területen 

van letelepedve vagy rendelkezik 

lakóhellyel, illetve székhelye a 

Szerződések hatálya alá tartozó területen 

található; 

ii. harmadik országban van 

nyilvántartásba véve, és olyan üzemben 

tartó tartja üzemben, vagy fogja üzemben 

tartani, amely vagy aki a Szerződések 

hatálya alá tartozó területen van 

letelepedve vagy rendelkezik lakóhellyel, 

illetve székhelye a Szerződések hatálya alá 

tartozó területen található; 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) légi járműveknek az egységes 

európai égbolt légterébe, légterén belül 

vagy légteréből kiindulóan történő, 

harmadik országbeli üzemben tartó általi 

üzemben tartására; 

c) légi járműveknek a Szerződés 

hatálya alá tartozó légtérbe, légtéren belül 

vagy légtérből kiindulóan történő, 

harmadik országbeli üzemben tartó általi 

üzemben tartására; 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az e) pontban említett repülőtereken 

való használatra szánt repülőtéri 

felszerelések tervezésére, gyártására, 

karbantartására és működtetésére, valamint 

e repülőtereken a földi kiszolgálásra és az 

előtér-irányítói szolgáltatásokra; 

d) az e) pontban említett repülőtereken 

való használatra szánt, biztonsági 

szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelések tervezésére, gyártására, 

karbantartására és üzemeltetésére, valamint 

e repülőtereken a földi kiszolgálásra és az 

előtér-irányítói szolgáltatásokra; 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a Szerződés hatálya alá tartozó e) a Szerződés hatálya alá tartozó 
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területeken lévő azon repülőterek 

tervezésére, karbantartására és 

üzemeltetésére, amelyek: 

területeken lévő azon repülőterek, például 

a biztonsággal kapcsolatok felszereléseik, 
tervezésére, karbantartására és 

üzemeltetésére, amelyek: 

 

Módosítás 60 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. nyilvánosak; (A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. műszeres megközelítési és indulási 

eljárások alkalmazásával végrehajtott 

műveleteket szolgálnak ki; and 

törölve 

 

Módosítás 62 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. legalább 800 méter hosszúságú 

burkolt felületű futópályával rendelkeznek, 

vagy kizárólag helikoptereket szolgálnak 

ki; 

iv. legalább 800 méter hosszúságú 

burkolt felületű műszeres futópályával 

rendelkeznek; 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a légiforgalmi szolgáltatások 

(ATM) nyújtására és a léginavigációs 

szolgálatok (ANS) ellátására az egységes 

g) a légiforgalmi szolgáltatások 

(ATM) nyújtására és a léginavigációs 

szolgálatok (ANS) ellátására az egységes 
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európai égbolt légterében, valamint az e 

szolgáltatások nyújtása és szolgálatok 

ellátása során felhasznált rendszerek és 

rendszerelemek tervezésére, gyártására, 

karbantartására és üzemben tartására; 

európai égbolt légterében, valamint az e 

szolgáltatások nyújtása és szolgálatok 

ellátása során felhasznált azon rendszerek 

és rendszerelemek tervezésére, gyártására, 

karbantartására és üzemben tartására, 

melyek a biztonság vagy átjárhatóság 

alapját képezik; 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) a pilóta nélküli légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik, 

részegységeik és fel nem szerelt 

berendezéseik, továbbá a pilóta nélküli légi 

járművek távirányítására szolgáló 

felszerelések tervezésére, gyártására, 

karbantartására és üzemben tartására, 

amennyiben az ilyen légi jármű az 

egységes európai égbolt légterében 

működik, és olyan üzemben tartó tartja 

üzemben, amely vagy aki a Szerződések 

hatálya alá tartozó területen van 

letelepedve vagy rendelkezik lakóhellyel; 

h) a pilóta nélküli légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik, 

részegységeik és fel nem szerelt 

berendezéseik, továbbá a pilóta nélküli légi 

járművek távirányítására szolgáló 

felszerelések karbantartására és üzemben 

tartására, amennyiben az ilyen légi jármű 

az egységes európai égbolt légterében 

működik; 

 

Módosítás 65 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az állami légi járművekre, valamint 

a hozzájuk tartozó termékekre, 

részegységekre és fel nem szerelt 

berendezésekre, valamint az állami légi 

járművekkel végzett tevékenységekben és 

az általuk nyújtott szolgáltatásokban részt 

vevő személyzetre és szervezetekre; 

a) a légi járművekre, valamint 

hajtóműveikre, propellereikre, 

részegységeikre és fel nem szerelt 

berendezéseikre, amennyiben hatósági 

hatáskörrel felruházott szerv által, 

közérdekből szervezett, valamely tagállam 

ellenőrzése alatt és felelősségére 

végrehajtott katonai, vámügyi, rendőrségi, 

felkutatási és mentési, tűzoltási, parti 

őrségi tevékenységet vagy hasonló 

tevékenységet végeznek, valamint az ilyen 

légi járművekkel végzett tevékenységekben 
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és az általuk nyújtott szolgáltatásokban 

részt vevő személyzetre és szervezetekre; 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a katonaság által biztosított vagy 

rendelkezésre bocsátott ATM/ANS-re, 

ideértve a rendszereket, a 

rendszerelemeket, a személyzetet és a 

szervezeteket is; 

c) a katonaság által biztosított vagy 

rendelkezésre bocsátott ATM/ANS-re 

(ideértve azokat a rendszereket, a 

rendszerelemeket, a személyzetet és a 

szervezeteket is, amelyek a biztonság vagy 

átjárhatóság alapját képezik); 

 

Módosítás 67 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az I. mellékletben felsorolt olyan 

légi járművek tervezésére, gyártására, 

karbantartására és üzemben tartására, 

amelyek a repülésbiztonság szempontjából 

alacsony kockázatot jelentenek, továbbá az 

e tevékenységekben részt vevő 

személyzetre és szervezetekre. 

(A magyar változatot nem érinti.)    

 

Módosítás 68 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A d) pont vonatkozásában a 

tagállamoknak további követelmények és 

értékelések nélkül el kell ismerniük az 

ezekre a légi járművekre és pilótáikra 

kiadott tanúsítványokat, amikor ezek a 

légi járművek és pilóták karbantartás, 

javítás, próba, módosítás vagy légi 

sportokban és bemutatókon való részvétel 
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céljából határokon átnyúló repülésekben 

vesznek részt, mégpedig egy naptári év 

alatt legfeljebb 60 napos időszakra. 

 

Módosítás 69 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii) a melléklet e), f), g), h), i) és j) 

pontjában megjelölt tömeg-, sebesség- és 

meleglevegőtérfogat-határok. 

ii) a melléklet e), f), g), h), i) és j) 

pontjában megjelölt tömeg-, sebesség- és 

meleglevegőtérfogat-határok; továbbá 

 

Módosítás 70 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés – d pont – 3 albekezdés – iia alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia) az említett melléklet b) és c) 

pontjában meghatározott kritériumok. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az egyes légijármű-típusok 

tervezéséért felelős szervezetek az alábbi 

esetekben kérhetik a Bizottságot annak 

határozat útján történő kimondására, hogy 

az adott légijármű-típus tervezésére, 

gyártására és karbantartására, valamint az e 

tevékenységekben rész vevő személyzetre 

és szervezetekre alkalmazni kell a 8. 

cikket: 

(4) Az egyes légijármű-típusok 

tervezéséért felelős szervezetek az alábbi 

esetekben kérhetik az Ügynökséget annak 

határozat útján történő kimondására, hogy 

az adott légijármű-típus tervezésére, 

gyártására és karbantartására, valamint az e 

tevékenységekben rész vevő személyzetre 

és szervezetekre alkalmazni kell a III. 

fejezet I. szakaszának rendelkezéseit: 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c)  ha az adott légijármű-típus terve 

nem került valamely tagállam nemzeti 

jogával összhangban jóváhagyásra; 

c)  ha az adott légijármű-típus tervének 

előzetes jóváhagyását nem szerezték meg 

valamely tagállam nemzeti jogával 

összhangban; 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság – az Ügynökséggel és az 

érintett szervezet székhelye szerinti 

tagállammal folytatott konzultációt 

követően – a kérelem alapján határoz arról, 

hogy az első albekezdésben említett 

kritériumok teljesülnek-e. A határozatot, 

amely végrehajtási jogi aktus formáját 

ölti, a 116. cikk (2) bekezdése szerinti 

tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni, és közzé kell tenni az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában. A határozatot 
az Ügynökségnek is közzé kell tennie a 63. 

cikk alapján létrehozott adattárban. 

Az Ügynökség – az érintett szervezet 

székhelye szerinti tagállammal folytatott 

konzultációt követően – a kérelem alapján 

határoz arról, hogy az első albekezdésben 

említett kritériumok teljesülnek-e. A 

határozatot az Ügynökségnek közzé kell 

tennie a 63. cikk alapján létrehozott 

adattárban. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtási határozatban megjelölt 

időponttól fogva a szóban forgó légijármű-

típus tervezésére, gyártására és 

karbantartására, valamint az e 

tevékenységekben részt vevő személyzetre 

és szervezetekre kizárólag a III. fejezet I. 

szakaszában, valamint az e rendelkezések 

alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 

és végrehajtási jogi aktusokban szereplő 

rendelkezéseket kell alkalmazni. Ez 

esetben a IV. és az V. fejezet azon 

A határozatban megjelölt időponttól fogva 

a szóban forgó légijármű-típus tervezésére, 

gyártására és karbantartására, valamint az e 

tevékenységekben részt vevő személyzetre 

és szervezetekre kizárólag a III. fejezet I. 

szakaszát, valamint az annak alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusokat kell 

alkalmazni. Ez esetben a IV. és az V. 

fejezet azon rendelkezéseit is alkalmazni 

kell, amelyek az adott légijármű-típus 
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rendelkezéseit is alkalmazni kell, amelyek 

az adott légijármű-típus tekintetében a III. 

fejezet I. szakaszában foglalt 

rendelkezések alkalmazására vonatkoznak. 

tekintetében a III. fejezet I. szakaszának 

alkalmazására vonatkoznak. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az egységes európai égbolt 

végrehajtásáról szóló (EU) XXX/XXXX 

rendelet (átdolgozás) 8. cikkének sérelme 

nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az e 

cikk (3) bekezdésének b) pontjában 

említett, az általános légi forgalom előtt 

nyitott katonai létesítmények, valamint a 

(3) bekezdés c) pontjában említett, a 

katonai személyzet által az általános légi 

forgalom céljára biztosított vagy 

rendelkezésre bocsátott ATM/ANS 

szolgáltatások által garantált biztonság 

szintje egyenértékű legyen az e rendelet 

VII. és a VIII. mellékletében meghatározott 

alapvető követelmények alkalmazásából 

adódó szinttel. 

(5) Az egységes európai égbolt 

végrehajtásáról szóló (EU) XXX/XXXX 

rendelet (átdolgozás) 8. cikkének sérelme 

nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az e 

cikk (3) bekezdésének b) pontjában 

említett, az általános légi forgalom előtt 

nyitott katonai létesítmények, valamint a 

(3) bekezdés c) pontjában említett, a 

katonai személyzet által az általános légi 

forgalom céljára biztosított vagy 

rendelkezésre bocsátott ATM/ANS 

szolgáltatások által garantált biztonság 

szintje és a polgári rendszerekkel való 

átjárhatóság egyenértékű legyen az e 

rendelet VII. és a VIII. mellékletében 

meghatározott alapvető követelmények 

alkalmazásából adódó szinttel. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez esetben az érintett tagállam értesíti a 

Bizottságot és az Ügynökséget ezen 

szándékáról. Az értesítésben minden 

releváns információt megjelöl, köztük 

különösen: 

Ez esetben az érintett tagállam értesíti az 

Ügynökséget ezen szándékáról. Az 

értesítésben minden releváns információt 

megjelöl, köztük különösen: 
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Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Miután konzultált az Ügynökséggel, a 

Bizottság határoz arról, hogy az érintett 

tevékenységek, személyzet és szervezetek 

jellemzői, valamint az értesítésben 

megjelölt szakasz vagy szakaszok 

rendelkezéseinek célja és tartalma tükrében 

az érintett rendelkezések ténylegesen 

alkalmazhatók-e, és adott esetben azt is 

pontosítja, hogy milyen feltételekkel. A 

bizottsági határozatot, amely végrehajtási 

jogi aktus formáját ölti, a 116. cikk (2) 

bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni, és közzé 

kell tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában. A határozatot az Ügynökségnek 

közzé kell tennie a 63. cikk alapján 

létrehozott adattárban. 

Az Ügynökség határoz arról, hogy az 

érintett tevékenységek, személyzet és 

szervezetek jellemzői, valamint az 

értesítésben megjelölt szakasz vagy 

szakaszok rendelkezéseinek célja és 

tartalma tükrében az érintett rendelkezések 

ténylegesen alkalmazhatók-e, és adott 

esetben azt is pontosítja, hogy milyen 

feltételekkel. A határozatot az 

Ügynökségnek közzé kell tennie a 63. cikk 

alapján létrehozott adattárban. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érintett tagállam csak azt követően 

alkalmazhatja a Bizottság részére küldött 

értesítésben megjelölt szakasz vagy 

szakaszok rendelkezéseit, miután kézhez 

kapta a Bizottság helyt adó határozatát, és 

szükség esetén gondoskodott a 

határozatban szereplő feltételek 

teljesüléséről. Ez esetben a tagállami 

határozatban megjelölt időponttól kezdve 

az érintett tevékenységekre, személyzetre 

és szervezetekre e rendeletnek kizárólag az 

értesítésben megjelölt rendelkezéseket, 

valamint az e rendelkezések alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusok rendelkezéseit 

kell alkalmazni. Ez esetben alkalmazni kell 

Az érintett tagállam csak azt követően 

alkalmazhatja az Ügynökség részére 

küldött értesítésben megjelölt szakasz vagy 

szakaszok rendelkezéseit, miután kézhez 

kapta az Ügynökség helyt adó határozatát, 

és szükség esetén gondoskodott a 

határozatban szereplő feltételek 

teljesüléséről. Ez esetben a tagállami 

határozatban megjelölt időponttól kezdve 

az érintett tevékenységekre, személyzetre 

és szervezetekre kizárólag az értesítésben 

megjelölt rendelkezéseket, valamint az e 

rendelkezések alapján elfogadott 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 

jogi aktusokat kell alkalmazni. Ez esetben 

alkalmazni kell a IV. és az V. fejezet azon 



 

PE576.812v02-00 42/167 RR\1111635HU.docx 

HU 

a IV. és az V. fejezet azon rendelkezéseit 

is, amelyek az érintett tevékenységek, 

személyzet és szervezetek tekintetében az 

értesítésben megjelölt szakasz vagy 

szakaszok rendelkezéseinek alkalmazására 

vonatkoznak. 

rendelkezéseit is, amelyek az érintett 

tevékenységek, személyzet és szervezetek 

tekintetében az értesítésben megjelölt 

szakasz vagy szakaszok rendelkezéseinek 

alkalmazására vonatkoznak. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 6 bekezdés – 5 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E bekezdés alkalmazása céljából a 

Bizottság, az Ügynökség, valamint az 

érintett tagállam illetékes hatóságai 

együttműködnek egymással. 

E bekezdés alkalmazása céljából az 

Ügynökség, valamint az érintett tagállam 

illetékes hatóságai együttműködnek 

egymással. 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 6 bekezdés – 6 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 

bekezdéssel összhangban elfogadott 

határozatokat visszavonják. Ez esetben az 

érintett tagállam erről értesíti a Bizottságot 

és az Ügynökséget. A értesítést közzé kell 

tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, továbbá az Ügynökségnek azt 

közzé kell tennie a 63. cikkben említett 

adattárban. Az érintett tagállamnak 

megfelelő átmeneti időszakról kell 

gondoskodnia. 

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 

bekezdéssel összhangban elfogadott 

határozatokat visszavonják. Ez esetben az 

érintett tagállam erről értesíti az 

Ügynökséget. A határozatot az 

Ügynökségnek közzé kell tennie a 63. cikk 

alapján létrehozott adattárban. Az érintett 

tagállamnak megfelelő átmeneti időszakról 

kell gondoskodnia. 

 

Módosítás 81   

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez esetben az érintett tagállam indokolással Ez esetben az érintett tagállam indokolással 
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ellátott beadványban értesíti a Bizottságot 

és az Ügynökséget a döntés meghozatalára 

irányuló szándékáról. Az értesítésben 

minden releváns információt megjelöl a 

tervezett határozatra vonatkozóan. 

ellátott beadványban értesíti az 

Ügynökséget a döntés meghozatalára 

irányuló szándékáról. Az értesítésben 

minden releváns információt megjelöl a 

tervezett határozatra vonatkozóan. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság – az Ügynökséggel folytatott 

konzultációt követően – határozatot hoz 

arról, hogy az első albekezdésben említett 

feltételek teljesülnek-e. A bizottsági 

határozatot, amely végrehajtási jogi aktus 

formáját ölti, a 116. cikk (2) bekezdése 

szerinti tanácsadó-bizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni, és közzé kell 

tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában. A határozatot az Ügynökségnek 

közzé kell tennie a 63. cikk alapján 

létrehozott adattárban. 

Az Ügynökség határozatot hoz arról, hogy 

az első albekezdésben említett feltételek 

teljesülnek-e. A határozatot az 

Ügynökségnek közzé kell tennie a 63. cikk 

alapján létrehozott adattárban. 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 7 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érintett tagállam csak akkor hozhatja 

meg a tervezett határozatot, ha kézhez 

kapta a Bizottság helyt adó határozatát. Ez 

esetben a tagállami határozatban megjelölt 

időponttól kezdve az érintett repülőtér és a 

hozzá tartozó felszerelések tervezésére, 

karbantartására és üzemeltetésére nem kell 

alkalmazni e rendelet, valamint az e 

rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson 

alapuló és végrehajtási jogi aktusok 

rendelkezéseit. 

Az érintett tagállam csak akkor hozhatja 

meg a tervezett határozatot, ha kézhez 

kapta az Ügynökség helyt adó határozatát. 

Ez esetben a tagállami határozatban 

megjelölt időponttól kezdve az érintett 

repülőtér és a hozzá tartozó felszerelések 

tervezésére, karbantartására és 

üzemeltetésére nem kell alkalmazni e 

rendelet, valamint az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusok rendelkezéseit. 
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Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 7 bekezdés – 5 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok évente megvizsgálják az e 

bekezdés alapján mentességben részesített 

repülőterek forgalmára vonatkozó 

adatokat. Ha az adatok vizsgálata azt 

mutatja, hogy az érintett repülőterek 

valamelyikén, három egymást követő éven 

keresztül az évi utaslétszám meghaladja a 

10 000 főt, a teherszállítási műveletek 

száma pedig az évi 850-et, az érintett 

tagállam visszavonja az adott repülőtér 

számára biztosított mentességet. Ebben az 

esetben a tagállam erről tájékoztatja a 

Bizottságot és az Ügynökséget. A 

mentesség visszavonásáról szóló 

határozatot közzé kell tenni az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában, továbbá az 

Ügynökségnek azt közzé kell tennie a 63. 

cikk alapján létrehozott adattárban. 

A tagállamok évente megvizsgálják az e 

bekezdés alapján mentességben részesített 

repülőterek forgalmára vonatkozó 

adatokat. Ha az adatok vizsgálata azt 

mutatja, hogy az érintett repülőterek 

valamelyikén, három egymást követő éven 

keresztül az évi utaslétszám meghaladja a 

10 000 főt, a teherszállítási műveletek 

száma pedig az évi 850-et, az érintett 

tagállam visszavonja az adott repülőtér 

számára biztosított mentességet. Ebben az 

esetben a tagállam erről tájékoztatja az 

Ügynökséget. A mentesség 

visszavonásáról szóló határozatot közzé 

kell tenni a 63. cikk alapján létrehozott 

adattárban. 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „felügyelet”: az illetékes hatóság 

által vagy nevében végzett folyamatos 

ellenőrzés, amelynek célja meggyőződni 

arról, hogy azok a követelmények, amelyek 

alapján egy tanúsítványt kibocsátottak 

vagy amelyekre egy nyilatkozat 

vonatkozik, továbbra is teljesülnek-e; 

1. „felügyelet”: az illetékes hatóság 

által vagy nevében végzett folyamatos 

ellenőrzés, amelynek célja meggyőződni 

arról, hogy a jelen rendelet és az annak 

alapján elfogadott felhatalmazáson 

alapuló és végrehajtási jogi aktusok 

követelményei, például azok a 

követelmények, amelyek alapján egy 

tanúsítványt kibocsátottak vagy amelyekre 

egy nyilatkozat vonatkozik, továbbra is 

teljesülnek-e; 

 

 

Módosítás  86 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. „a biztonság vagy átjárhatóság 

alapját képező ATM/ANS-rendszerek és -

rendszerelemek”: olyan ATM/ANS-

rendszerek és -rendszerelemek, melyek a 

légiforgalmi és légi navigációs 

szolgáltatások nyújtásának biztonságához 

szükségesek; 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „tanúsítás”: e rendelettel 

összhangban bármilyen formában 

történő, megfelelő értékelésen alapuló, és 

a követelmények teljesítését igazoló 

tanúsítvány (vagy az esettől függően 

engedély, bizonyítvány vagy minősítés) 

kibocsátása révén való elismerése annak, 

hogy egy szervezet vagy személy, termék, 

részegység, fel nem szerelt berendezés, 

repülőtér, repülőtéri felszerelés, 

ATM/ANS-rendszer, ATM/ANS-

rendszerelem vagy repülésszimulációs 

oktatóeszköz teljesíti e rendelet és az e 

rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok és végrehajtási 

aktusok rá vonatkozó követelményeit (az 

esettől függően ez lehet például 

típusalkalmassági vizsgálat, engedélyezés 

vagy minősítés); 

6. „tanúsítás”: a követelmények 

teljesítését igazoló tanúsítvány 

kibocsátásán keresztül történő, e 

rendelettel összhangban álló és megfelelő 

értékelésen alapuló bármilyen formájú 

elismerése annak, hogy e rendelet és az e 

rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok és végrehajtási 

aktusok vonatkozó követelményei 

teljesültek; 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „nyilatkozat”: az e rendelet 

rendelkezéseinek hatálya alá tartozó jogi 

vagy természetes személy által saját 

kizárólagos felelősségére, e rendelettel 

összhangban, írásban tett kijelentés arról, 

hogy egy szervezet vagy személy, termék, 

részegység, fel nem szerelt berendezés, 

repülőtér, repülőtéri felszerelés, 

ATM/ANS-rendszer vagy ATM/ANS-

rendszerelem vonatkozásában az e 

rendelet vagy az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló és 

végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 

követelményei teljesülnek; 

7. „nyilatkozat”: az e rendelet 

rendelkezéseinek hatálya alá tartozó jogi 

vagy természetes személy által saját 

kizárólagos felelősségére, e rendelettel 

összhangban, írásban tett kijelentés arról, 

hogy az e rendelet vagy az e rendelet 

alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 

és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 

követelményei teljesülnek; 

 

 

Módosítás 89 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. „repülőtéri felszerelés” bármely 

olyan berendezés, készülék, tartozék, 

szoftver vagy kiegészítő, amelyet 

repülőtéren a légi járművek üzemben 

tartásához használnak vagy használni 

szándékoznak; 

13. „biztonsággal kapcsolatos 

repülőtéri felszerelés” bármely olyan 

berendezés, készülék, tartozék, szoftver 

vagy kiegészítő, amelyet repülőtéren a légi 

járművek biztonságos üzemben tartásához 

használnak vagy használni szándékoznak; 

 

 

Módosítás 90 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 13a. „biztonsági szempontból kritikus 

repülőtéri felszerelés”: bármely olyan 

berendezés, készülék, tartozék, szoftver 

vagy kiegészítő, amelynek a 

meghibásodása vagy hibás működése 

veszélyeztetheti a biztonságot vagy a légi 

jármű üzemeltetését egy repülőtéren. 
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Módosítás 91 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

22. „földi kiszolgálás”: a földi 

adminisztráció és ellenőrzés, az utasok 

kezelése, a poggyász kezelése, az áru- és a 

postai küldemények kezelése, az előtéri 

kiszolgálás, a légi járművek kiszolgálása, a 

tüzelőanyag- és a kenőanyag-kezelés, a 

légi járművek karbantartása, a 

járatüzemeltetés és a személyzet 

adminisztrálása, a földi szállítás és a 

fedélzeti ellátás területén a repülőtereken 

nyújtott, biztonsági vonatkozású 

tevékenységekből álló szolgáltatások 

bármelyike; 

22. „földi kiszolgálás”: a földi 

adminisztráció és ellenőrzés, az utasok 

kezelése, a poggyász kezelése, az áru- és a 

postai küldemények kezelése, az előtéri 

kiszolgálás, a légi járművek kiszolgálása, a 

tüzelőanyag- és a kenőanyag-kezelés, a 

légi járművek karbantartása, a 

járatüzemeltetés és a személyzet 

adminisztrálása, a földi szállítás és a 

fedélzeti ellátás területén a repülőtereken 

nyújtott, biztonsági vonatkozású 

szolgáltatások bármelyike; 

 

Módosítás 92 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

23. „kereskedelmi célú légi fuvarozás”: 

légi jármű üzemben tartása díjazás vagy 

más ellenszolgáltatás ellenében utasok 

vagy áru- vagy postai küldemények két 

különböző repülőtér közötti fuvarozása 

céljából; 

23. „kereskedelmi célú légi fuvarozás”: 

nyilvános légi jármű üzemben tartása, 

amelyért díjazást vagy más 

ellenszolgáltatást adnak vagy ígérnek az 
utasok vagy áru- vagy postai küldemények 

fuvarozása céljából; 

 

Módosítás 93 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 28 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

28. „fel nem szerelt berendezés”: légi 

jármű fedélzetén tartott, de a légi járműbe 

be nem szerelt minden olyan berendezés, 

amely hatással van a biztonságra; 

28. „fel nem szerelt berendezés”: légi 

jármű fedélzetén az üzemeltető által tartott 

minden olyan műszer, berendezés, 

mechanizmus, készülék, tartozék, szoftver 

vagy kiegészítő, amely nem alkatrész, és 
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amelyet a légi jármű üzemben tartása 

vagy irányítása során használnak vagy 

terveznek használni, támogatja az utasok 

túlélő képességét, vagy hatással lehet a légi 

jármű biztonságos üzemeltetésére; 

 

Módosítás 94 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 29a. „távoli pilóta”: az a személy, aki 

egy pilóta nélküli légi járművet üzemeltet, 

illetve egy automatikus pilóta nélküli légi 

jármű üzemeltetését ellenőrzi; 

 

Módosítás 95 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 32 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

32. „állami légi jármű”: hatósági 

hatáskörrel felruházott szerv által, 

közérdekből szervezett, valamely tagállam 

ellenőrzése alatt és felelősségére 

végrehajtott katonai, vámügyi, rendőrségi, 

felkutatási és mentési, tűzoltási, parti 

őrségi vagy hasonló tevékenységet végző 

vagy szolgálatot ellátó légi jármű; 

32. „állami légi jármű”: hatósági 

hatáskörrel felruházott szerv által vagy 

annak nevében, közérdekből szervezett, 

valamely tagállam ellenőrzése alatt és 

felelősségére végrehajtott katonai, 

vámügyi, rendőrségi, felkutatási és 

mentési, tűzoltási, parti őrségi vagy 

hasonló tevékenységet végző vagy 

szolgálatot ellátó légi jármű; 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 34 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

34. „nemzeti illetékes hatóság”: egy 

adott tagállam által kijelölt egy vagy több 

olyan szervezet, amely rendelkezik az e 

rendelet és az e rendelet alapján elfogadott 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 

34. „nemzeti illetékes hatóság”: egy 

adott tagállam által kijelölt és az 

Ügynökség által akkreditált szervezet, 

amely rendelkezik az e rendelet és az e 

rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson 
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jogi aktusok előírásai szerinti tanúsításhoz, 

felügyelethez és végrehajtáshoz 

kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges 

hatás- és felelősségi körökkel. 

alapuló és végrehajtási jogi aktusok, 

valamint a XXX/XXXX/EU rendelet 
előírásai szerinti tanúsításhoz, 

felügyelethez és végrehajtáshoz 

kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges 

hatás- és felelősségi körökkel. 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 34 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 34a. „akkreditáció”: a folyamat, 

melynek révén valamely nemzeti illetékes 

hatóság vagy minősített szervezet elismeri 

az e rendelet és a XXX/XXXX/EU rendelet 

szerinti feladatok ellátására jogosító 

képesítéseket. 

 

Módosítás 98 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 34 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 34b. „pilóta nélküli légi járművek 

európai nyilvántartása”: az Ügynökség 

által létrehozott és kezelt online platform, 

amely tartalmazza az Unión belül 

üzemeltetett pilóta nélküli légi járművek 

tulajdonosának azonosító számát; 

 

Módosítás 99 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) figyelembe kell venniük a légi 

járművek és műveletek különböző 

típusait; 

 

Módosítás 100 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) figyelembe kell venniük a 

repülésbiztonság különböző részterületei 

közötti, valamint a repülésbiztonság és a 

légi közlekedés szabályozásának más 

műszaki területei közötti kölcsönös 

függőségi viszonyokat; 

d) figyelembe kell venniük a 

repülésbiztonság különböző részterületei 

közötti, valamint a repülésbiztonság, a 

kiberbiztonság és a légi közlekedés 

szabályozásának más műszaki területei 

közötti kölcsönös függőségi viszonyokat; 

 

Módosítás 101 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) lehetőség szerint olyan 

követelményeket kell meghatározniuk, 

amelyek az elérendő célokra 

összpontosítanak, de lehetőséget adnak e 

célok különböző módokon történő 

elérésére; 

e) lehetőség szerint olyan 

teljesítményalapú követelményeket kell 

meghatározniuk, amelyek az elérendő 

célokra összpontosítanak, de lehetőséget 

adnak e teljesítményalapú célok különböző 

módokon történő elérésére; 

 

Módosítás 102 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) biztosítaniuk kell 

szolgáltatásnyújtási tevékenységek és a 

szabályozói és felügyeleti feladatok 

különválasztását; 

 

Módosítás 103 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) a repülésbiztonsági szabályok 

előmozdítására és javítására irányuló 

intézkedéseket kell megvalósítaniuk; 
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Módosítás 104 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az érintett légi jármű összetettségét 

és működését; 

c) az érintett légi jármű összetettségét, 

működését és sajátos igényeit; 

 

Módosítás 105 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a repülés célját és az igénybe vett 

légtér típusát; 

d) a repülés célját, a légi jármű 

típusát és az igénybe vett légtér típusát; 

 

Módosítás 106 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Légiközlekedés-

biztonsági Tervben az 1. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott célok 

figyelembevételével meg kell határozni a 

biztonsági teljesítmény elfogadható uniós 

szintjét, amelyre a tagállamoknak, a 

Bizottságnak és az Ügynökségnek 

együttesen törekedniük kell. 

(3) Az Európai Légiközlekedés-

biztonsági Tervben az 1. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott célok 

figyelembevételével meg kell határozni a 

biztonsági teljesítmény egységesen magas 

uniós szintjét, amelyre a tagállamoknak, a 

Bizottságnak és az Ügynökségnek 

együttesen törekedniük kell. 

 

Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 

 7 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Nemzeti légiközlekedés-biztonsági 

program 

Állami légiközlekedés-biztonsági program 
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Módosítás 108 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felelősségi körébe tartozó légi 

közlekedési tevékenység vonatkozásában 

minden tagállam kidolgozza a polgári 

repülésbiztonság menedzselésére szolgáló 

saját nemzeti légiközlekedés-biztonsági 

programját („nemzeti légiközlekedés-

biztonsági program”). A programnak 

igazodnia kell az érintett tevékenységek 

terjedelméhez és összetettségéhez, és 

összhangban kell lennie az európai 

repülésbiztonsági programmal. 

(1) A felelősségi körébe tartozó légi 

közlekedési tevékenység vonatkozásában 

minden tagállam az érintett ipari érdekelt 

felekkel együttműködve kidolgozza 

fenntartja a polgári repülésbiztonság 

menedzselésére szolgáló saját állami 

légiközlekedés-biztonsági programját 

(„állami légiközlekedés-biztonsági 

program”). A programnak igazodnia kell 

az érintett tevékenységek terjedelméhez és 

összetettségéhez, és összhangban kell 

lennie az európai repülésbiztonsági 

programmal. 

 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti légiközlekedés-

biztonsági programnak ki kell terjednie 

legalább a következőkre: 

(2) Az állami biztonsági programnak ki 

kell terjednie legalább az állami biztonsági 

programoknak a nemzetközi normák és 

ajánlott gyakorlatok által leírt elemeire. 

 

Módosítás  110 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) repülésbiztonság-politika, annak 

céljai és erőforrásai; 

törölve 

 

Módosítás 111 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a repülésbiztonsági kockázatok 

kezelése; 

törölve 

 

Módosítás 112 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a repülésbiztonság biztosítása; törölve 

 

Módosítás 113 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a repülésbiztonság népszerűsítése. törölve 

 

Módosítás  114 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A nemzeti légiközlekedés-

biztonsági programban – az 1. cikkben 

meghatározott célok és a repülésbiztonsági 

teljesítmény 6. cikk (3) bekezdésében 

említett elfogadható szintjének 

figyelembevételével – meg kell határozni a 

biztonsági teljesítménynek az adott 

tagállam felelősségi körébe tartozó légi 

közlekedési tevékenység vonatkozásában 

elérendő elfogadható szintjét. 

(3) Az állami biztonsági programban – 

az 1. cikkben meghatározott célok 

figyelembevételével – meg kell határozni 

az érintett tagállamok felelősségi körébe 

tartozó repülési tevékenységeket, 

amelyeket a 6. cikk (3) bekezdésében 

említett egységesen magas biztonsági 

teljesítménycél elérése érdekében kell 

elvégezni. 

 

Módosítás 115 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti légiközlekedés-

biztonsági programhoz tartoznia kell egy 

nemzeti légiközlekedés-biztonsági tervnek. 

Ebben a tervben a biztonságra vonatkozó 

lényeges információk értékelése alapján a 

tagállamoknak meg kell jelölniük a 

nemzeti polgári repülésbiztonsági rendszert 

érintő legfontosabb biztonsági 

kockázatokat, valamint az enyhítésükhöz 

szükséges intézkedéseket. 

(1) Az állami biztonsági programhoz 

tartoznia kell egy állami légiközlekedés-

biztonsági tervnek. Ebben a tervben a 

biztonságra vonatkozó lényeges 

információk értékelése alapján a 

tagállamoknak az érintett érdekelt felekkel 

együttműködve meg kell jelölniük a 

nemzeti polgári repülésbiztonsági rendszert 

érintő legfontosabb biztonsági 

kockázatokat, valamint az enyhítésükhöz 

szükséges intézkedéseket. 

 

Módosítás  116 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 fejezet – 1 szakasz – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Légi alkalmasság és környezetvédelem Légi alkalmasság 

 

Módosítás  117 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) 

pontjában meghatározott légi járműveknek, 

valamint motorjaiknak, propellereiknek, 

részegységeiknek és fel nem szerelt 

berendezéseinek teljesíteniük kell a II. 

mellékletben a légi alkalmasság 

tekintetében, valamint – a zaj és a 

kibocsátások vonatkozásában – a III. 

mellékletben a környezetvédelmi 

megfelelőség tekintetében megállapított 

alapvető követelményeket. 

A 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) 

pontjában meghatározott, pilótával 

rendelkező légi járműveknek, valamint 

motorjaiknak, propellereiknek, 

részegységeiknek és fel nem szerelt 

berendezéseinek teljesíteniük kell a II. 

mellékletben a légi alkalmasság 

tekintetében, valamint – a zaj és a 

kibocsátások vonatkozásában – a III. 

mellékletben a környezetvédelmi 

megfelelőség tekintetében megállapított 

alapvető követelményeket, továbbá a 

Chicagói Egyezmény alkalmazandó 16. 

mellékletében szereplő környezetvédelmi 

követelményt, kivéve a melléklet 

függelékeit. 
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Módosítás 118 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik és 

részegységeik tekintetében a 9. cikknek 

való megfelelést a 11. és a 12. cikkel, 

valamint a 15. cikk (1) bekezdésével 

összhangban kell biztosítani. 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik és 

részegységeik tekintetében a 9. cikknek 

való megfelelést a 11., 12., 13. és a 14. 

cikkel, valamint a 15. cikk (1) 

bekezdésével összhangban kell biztosítani. 

 

Módosítás  119 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A típusalkalmassági bizonyítványt, a 

módosításokra vonatkozó bizonyítványt és 

a javítási tervre vonatkozó jóváhagyást 

kérelemre kell kibocsátani, miután a 

kérelmező bizonyította, hogy a termékterv 

megfelel a 18. cikk (1) bekezdése a) 

pontjának i. alpontjában említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

összhangban meghatározott 

típusalkalmasság-vizsgálati 

feltételrendszernek, és a termékterv nem 

rendelkezik olyan tulajdonsággal vagy 

jellemzővel, amely miatt nem biztonságos 

üzemben tartani vagy amely miatt nem 

teljesül a környezetvédelmi megfelelőség 

követelménye. 

A típusalkalmassági bizonyítványt, a 

módosításokra vonatkozó bizonyítványt és 

a javítási tervre vonatkozó jóváhagyást 

kérelemre kell kibocsátani, miután a 

kérelmező bizonyította, hogy a termékterv 

megfelel a 18. cikk (1) bekezdése a) 

pontjának i. alpontjában említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 

összhangban meghatározott 

típusalkalmasság-vizsgálati 

feltételrendszernek. 

 

Módosítás  120 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A típusalkalmassági bizonyítványt, a 

módosításokra vonatkozó bizonyítványt és 

a javítási tervre vonatkozó jóváhagyást 

kérelem hiányában is kibocsáthatja az 

említett bizonyítványok, illetve 

jóváhagyások kiadására a 18. cikk (1) 

bekezdésének k) pontjában említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

összhangban jogosultsággal és a 15. cikk 

szerinti jóváhagyással rendelkező 

szervezet, amennyiben meggyőződött arról, 

hogy a termékterv megfelel a második 

albekezdésben meghatározott feltételeknek. 

A típusalkalmassági bizonyítványt, a 

módosításokra vonatkozó bizonyítványt és 

a javítási tervre vonatkozó jóváhagyást 

saját tervezési munkájára kérelem 

hiányában is kibocsáthatja az említett 

bizonyítványok, illetve jóváhagyások 

kiadására a 18. cikk (1) bekezdésének k) 

pontjában említett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokkal összhangban 

jogosultsággal és a 15. cikk szerinti 

jóváhagyással rendelkező szervezet, 

amennyiben meggyőződött arról, hogy a 

termékterv megfelel a második 

albekezdésben meghatározott feltételeknek. 

 

Módosítás 121 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bizonyítványt kérelem hiányában is 

kibocsáthatja az ilyen bizonyítványok 

kiadására a 18. cikk (1) bekezdésének k) 

pontjában említett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktussal összhangban jogosítással a 

15. cikk szerinti jóváhagyással rendelkező 

szervezet, amennyiben meggyőződött arról, 

hogy a részegység terve megfelel a 18. 

cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. 

alpontjával összhangban meghatározott 

tanúsítási feltételrendszernek. 

A bizonyítványt kérelem hiányában is 

kibocsáthatja az ilyen bizonyítványok 

kiadására a 18. cikk (1) bekezdésének k) 

pontjában említett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokkal összhangban 

jogosultsággal és a 15. cikk szerinti 

jóváhagyással rendelkező szervezet saját 

tervezési munkájára, amennyiben 

meggyőződött arról, hogy a részegység 

terve megfelel a 18. cikk (1) bekezdése a) 

pontjának ii. alpontjával összhangban 

meghatározott tanúsítási 

feltételrendszernek. 

 

Módosítás 122 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bizonyítványt kérelem hiányában is 

kibocsáthatja az ilyen bizonyítványok 

kiadására a 18. cikk (1) bekezdésének k) 

A bizonyítványt kérelem hiányában is 

kibocsáthatja az ilyen bizonyítványok 

kiadására a 18. cikk (1) bekezdésének k) 



 

RR\1111635HU.docx 57/167 PE576.812v02-00 

 HU 

pontjában említett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktussal összhangban jogosítással és a 

15. cikk szerinti jóváhagyással rendelkező 

szervezet, amennyiben meggyőződött arról, 

hogy a fel nem szerelt berendezés terve 

megfelel a 18. cikk (1) bekezdése a) 

pontjának ii. alpontjával összhangban 

meghatározott tanúsítási 

feltételrendszernek. 

pontjában említett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokkal összhangban 

jogosultsággal és a 15. cikk szerinti 

jóváhagyással rendelkező szervezet saját 

tervezési munkájára, amennyiben 

meggyőződött arról, hogy a fel nem szerelt 

berendezés terve megfelel a 18. cikk (1) 

bekezdése a) pontjának ii. alpontjával 

összhangban meghatározott tanúsítási 

feltételrendszernek. 

 

Módosítás 123 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az azt meghatározó követelmények, 

hogy a 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának 

ii. alpontjában meghatározott légi járművek 

mely esetekben teljesítik a (9) bekezdésben 

említett alapvető követelményeket; 

c) az azt meghatározó követelmények, 

hogy a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának 

ii. alpontjában és a 2. cikk (1) bekezdése 

b) pontjának ii. alpontjában meghatározott 

légi járművek mely esetekben teljesítik a 

(9) bekezdésben említett alapvető 

követelményeket; 

 

Módosítás 124 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) a harmadik országok 

jogszabályaival összhangban kiállított 

bizonyítványoknak, folyamatos légi 

alkalmasságra vonatkozó 

tájékoztatásoknak és azzal egyenértékű 

dokumentumoknak az 57. cikk 

alkalmazása céljából történő elfogadására 

vonatkozó feltételek. 

törölve 

 

Módosítás 125 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) 

pontjában meghatározott légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik, 

részegységeik és fel nem szerelt 

berendezéseik légi alkalmasságával és 

környezetvédelmi megfelelőségével 

összefüggésben a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények, illetve a légi 

alkalmasság vagy a környezetvédelmi 

megfelelőség területén ismertté vált tények 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 

által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 

módosítsa vagy kiegészítse a II. és III. 

mellékletet. 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) 

pontjában meghatározott légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik, 

részegységeik és fel nem szerelt 

berendezéseik légi alkalmasságával és 

környezetvédelmi megfelelőségével 

összefüggésben a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények, illetve a légi 

alkalmasság vagy a környezetvédelmi 

megfelelőség területén ismertté vált tények 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 

által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. és 

III. melléklet módosítása céljából. 

 

Módosítás 126 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadásakor a Bizottság gondoskodik 

arról, hogy – amennyiben szükséges – 

felhasználja a nemzetközi szabványok és a 

Chicagói Egyezmény 8. és 16. 

mellékletében meghatározott ajánlott 

gyakorlatokat. 

 Az Ügynökség vagy a nemzeti illetékes 

hatóságok által kiadott tanúsítványoknak 

és a jogi és természetes személyek által e 

rendelet rendelkezéseire figyelemmel 

kiadott nyilatkozatoknak kizárólag az e 

cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokban előírt szabályoknak, 

feltételeknek és eljárásoknak kell 

megfelelniük. 
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Módosítás 127 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Hacsak a 25. cikk alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok másként nem rendelkeznek, a 

pilótáknak tanúsítási eljáráson kell részt 

venniük, és részükre a végrehajtandó 

tevékenység szempontjából megfelelő 

szakszolgálati engedélyt és orvosi 

minősítést kell kibocsátani. 

(1) Hacsak a 25. cikk alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok másként nem rendelkeznek, a 

pilótáknak tanúsítási eljáráson kell részt 

venniük, és részükre a végrehajtandó 

tevékenység szempontjából megfelelő és a 

tevékenység végzéséhez szükséges fizikai 

és szellemi alkalmasságot megállapító 

szakszolgálati engedélyt és orvosi 

minősítést kell kibocsátani. 

 

Módosítás 128 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedelmi célú üzemben tartásban 

részt vevő légiutas-kísérőknek tanúsítási 

eljáráson kell részt venniük, és részükre 

tanúsítványt kell kiállítani. 

A kereskedelmi célú üzemben tartásban 

részt vevő légiutas-kísérőknek tanúsítási 

eljáráson kell részt venniük, és részükre 

igazolást kell kiállítani. 

 

Módosítás 129 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a 25. cikkel összhangban 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok úgy rendelkeznek, a kereskedelmi 

célú légi fuvarozástól eltérő üzemben 

tartásban részt vevő légiutas-kísérők 

részére is tanúsítványt kell kiállítani. 

Amennyiben a 25. cikkel összhangban 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok úgy rendelkeznek, a kereskedelmi 

célú légi fuvarozástól eltérő üzemben 

tartásban részt vevő légiutas-kísérőknek is 

tanúsítási eljáráson kell részt venniük, és 

az illetékes hatóság engedélyt állít ki 

részükre. 

 

Módosítás 130 
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Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tanúsítvány kérelem alapján bocsátható 

ki, miután a kérelmező bizonyította, hogy 

eleget tesz az elméleti, a gyakorlati és a 

nyelvi ismeretekre vonatkozóan a 19. 

cikkben említett alapvető követelmények 

teljesülésének biztosítása érdekében a 25. 

cikkel összhangban elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

megállapított szabályoknak. 

Az igazolás kérelem alapján bocsátható ki, 

miután a kérelmező bizonyította, hogy 

eleget tesz az elméleti, a gyakorlati és a 

nyelvi ismeretekre vonatkozóan a 19. 

cikkben említett alapvető követelmények 

teljesülésének biztosítása érdekében a 25. 

cikkel összhangban elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

megállapított szabályoknak. 

 

Módosítás 131 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A repülőszemélyzet képzési szervezetei 

nem kaphatnak bevételt a képzésben részt 

vevő személytől, amikor utasokat vagy 

rakományt szállító légi járművön 

nyújtanak képzést. 

 

Módosítás 132 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(f) a harmadik országok 

jogszabályaival összhangban kiállított 

pilóta-szakszolgálati engedélyeknek, pilóta 

orvosi alkalmassági bizonyítványoknak és 

légiutas-kísérői tanúsítványoknak az 57. 

cikk alkalmazása céljából történő 

elfogadására vonatkozó feltételek; 

törölve 

 

Módosítás 133 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott légi járművek 

üzemben tartásában részt vevő pilóták és 

légiutas-kísérők, valamint az e pilóták és 

légiutas-kísérők képzésében, 

vizsgáztatásában, ellenőrzésében és orvosi 

vizsgálatában részt vevő személyek és 

szervezetek, illetve az alkalmazott 

repülésszimulációs oktatóeszközök 

tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények vagy a 

személyzettel kapcsolatos biztonsági 

aggályokra utaló bizonyítékok indokolják, 

az 1. cikkben meghatározott célok 

teljesítése érdekében és az e célok által 

megszabott keretek között a 117. cikknek 

megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok útján módosítsa vagy 

kiegészítse a IV. mellékletet. 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott légi járművek 

üzemben tartásában részt vevő pilóták és 

légiutas-kísérők, valamint az e pilóták és 

légiutas-kísérők képzésében, 

vizsgáztatásában, ellenőrzésében és orvosi 

vizsgálatában részt vevő személyek és 

szervezetek, illetve az alkalmazott 

repülésszimulációs oktatóeszközök 

tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények vagy a 

személyzettel kapcsolatos biztonsági 

aggályokra utaló bizonyítékok indokolják, 

az 1. cikkben meghatározott célok 

teljesítése érdekében és az e célok által 

megszabott keretek között a 117. cikknek 

megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok útján módosítsa a IV. 

mellékletet. 

 

Módosítás 134 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Ügynökség vagy a nemzeti 

légügyi hatóságok által kiadott 

tanúsítványoknak és a jogi és természetes 

személyek által e rendelet rendelkezéseire 

figyelemmel kiadott nyilatkozatoknak 

kizárólag az e cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

előírt szabályoknak, feltételeknek és 

eljárásoknak kell megfelelniük. 

 

Módosítás 135 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Amennyiben a 28. cikk alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előírják, a kereskedelmi célú 

üzemben tartásban használt nagy légi 

járműveknek rendelkezniük kell a 

fedélzeti adatrögzítő adatainak 

kinyeréséhez szükséges erőforrásokkal, és 

azokat megfelelő időben rendelkezésre 

kell bocsátani a balesetek kivizsgálása és 

megelőzése érdekében. 

 

Módosítás 136 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) azon feltételek, amelyek fennállása 

esetén – figyelembe véve a 4. cikk elveit – 

a tevékenységekre e rendeletnek a 

kereskedelmi célú légi közlekedésre 

alkalmazandó követelményei és az e 

rendelet alapján hozott intézkedések 

vonatkoznak, illetve a tevékenységek 

mentesülnek ezek alól; 

 

Módosítás 137 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gb) azon feltételek, amelyek fennállása 

esetén a légi járművet a fedélzeti 

adatrögzítő adatainak kinyerésére 

alkalmas eszközökkel kell felszerelni, 

valamint a 27. cikk (3) bekezdésének a) 

pontja céljából ezen adatok biztonságos 

továbbítására, tárolására és 

felhasználására vonatkozó feltételek. 

ezeknek a feltételeknek összhangban kell 

lenniük a légi balesetek kivizsgálására 

vonatkozó létező uniós jogszabályokkal; 
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Módosítás 138 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott légi járművek 

üzemben tartásával összefüggésben a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

mindazokban az esetekben, amikor azt a 

műszaki, üzemeltetési vagy tudományos 

fejlemények, illetve a légi közlekedési 

műveletekkel kapcsolatos biztonsági 

aggályokra utaló bizonyítékok indokolják, 

az 1. cikkben meghatározott célok 

teljesítése érdekében és az e célok által 

megszabott keretek között a 117. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok útján módosítsa vagy kiegészítse 
az V. mellékletet, és adott esetben a VII. és 

a VIII. mellékletet. 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott légi járművek 

üzemben tartásával összefüggésben a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

mindazokban az esetekben, amikor azt a 

műszaki, üzemeltetési vagy tudományos 

fejlemények, illetve a légi közlekedési 

műveletekkel kapcsolatos biztonsági 

aggályokra utaló bizonyítékok indokolják, 

az 1. cikkben meghatározott célok 

teljesítése érdekében és az e célok által 

megszabott keretek között a 117. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az V. melléklet, és 

adott esetben a VII. és a VIII. melléklet 

módosítása céljából. 

 

Módosítás 139 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Ügynökség vagy a nemzeti 

légügyi hatóságok által kiadott 

tanúsítványoknak és a jogi és természetes 

személyek által e rendelet rendelkezéseire 

figyelemmel kiadott nyilatkozatoknak 

kizárólag az e cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

előírt szabályoknak, feltételeknek és 

eljárásoknak kell megfelelniük. 

Módosítás  140 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A repülőterek, a repülőtéri felszerelések, a 

repülőterek üzemeltetése, valamint a 

repülőtereken nyújtott földi kiszolgálás és 

előtér-irányítói szolgáltatások esetében a 

VII. mellékletben, és adott esetben a VIII. 

mellékletben foglalt alapvető 

követelményeket kell betartani. 

A repülőterek, ideértve a biztonsággal 

kapcsolatos repülőtéri felszereléseket, a 

repülőterek üzemeltetése, valamint a 

repülőtereken nyújtott földi kiszolgálás és 

előtér-irányítói szolgáltatások esetében a 

VII. mellékletben, és adott esetben a VIII. 

mellékletben foglalt alapvető 

követelményeket kell betartani, továbbá 

tiszteletben kell tartani a légijármű-

üzemeltető és a harmadik felek 

felelősségének mértékét. 

 

Módosítás  141 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A repülőtereket tanúsítási eljárásnak kell 

alávetni, és engedéllyel kell ellátni. Az 

engedélyben szereplő helyzet változásait 

szintén tanúsítási eljárásnak kell alávetni, 

és a módosításokra vonatkozó engedéllyel 

kell ellátni. 

A repülőtereket, ideértve a biztonsággal 

kapcsolatos repülőtéri felszereléseket is, 
tanúsítási eljárásnak kell alávetni, és 

engedéllyel kell ellátni. Az engedélyben 

szereplő helyzet változásait szintén 

tanúsítási eljárásnak kell alávetni, és a 

módosításokra vonatkozó engedéllyel kell 

ellátni. 

 

Módosítás  142 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az engedélyek a repülőtérre és annak 

biztonsági felszereléseire vonatkoznak. 

törölve 

 

Módosítás 143 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó 

repülőtereken a földi kiszolgálás és az 

előtér-irányítói szolgáltatások biztosításáért 

felelős szervezetek nyilatkozat tesznek 

arról, hogy rendelkeznek a 

szolgáltatásoknak a 29. cikkben említett 

alapvető követelményekkel összhangban 

történő biztosításához kapcsolódó 

feladatok ellátásához szükséges 

képességgel és eszközökkel. 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó 

repülőtereken a földi kiszolgálás és az 

előtér-irányítói szolgáltatások biztosításáért 

felelős szervezetek nyilatkozat tesznek 

arról, hogy rendelkeznek a 

szolgáltatásoknak a 29. cikkben említett 

alapvető követelményekkel összhangban 

történő biztosításához kapcsolódó 

feladatok ellátásához szükséges 

képességgel és eszközökkel. A 34. cikk (1) 

bekezdésének h) pontjában említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

biztosítja, hogy az üzemben tartók ezeket a 

nyilatkozatokat további ellenőrzés nélkül 

elismerjék. 

 

Módosítás  144 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A repülőterek, a biztonsági 

szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelések , a repülőterek üzemeltetése, 

valamint a repülőtereken nyújtott földi 

kiszolgálás és előtér-irányítói 

szolgáltatások tekintetében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 117. 

cikknek megfelelően olyan 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 

állapítanak meg a következőkre: 

(1) A repülőterek, ideértve a 

biztonsággal kapcsolatos repülőtéri 

felszereléseket is, a biztonsági szempontból 

kritikus repülőtéri felszerelések, a 

repülőterek üzemeltetése, valamint a 

repülőtereken nyújtott földi kiszolgálás és 

előtér-irányítói szolgáltatások tekintetében 

a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

117. cikknek megfelelően olyan 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 

állapítanak meg a következőkre: 

 

Módosítás  145 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a 30. cikk (1) bekezdése szerinti b) a 30. cikk (1) bekezdése szerinti 
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engedélyezési eljárás céljából a repülőtér 

tanúsításának alapját képező 

feltételrendszernek a 30. cikk (2) 

bekezdésével összhangban történő 

megállapítására, és a kérelmező ezen 

feltételrendszerről történő értesítésére 

vonatkozó feltételek; 

engedélyezési eljárás céljából a repülőtér 

és a biztonsággal kapcsolatos repülőtéri 

felszerelések tanúsításának alapját képező 

feltételrendszernek a 30. cikk (2) 

bekezdésével összhangban történő 

megállapítására, és a kérelmező ezen 

feltételrendszerről történő értesítésére 

vonatkozó feltételek, ideértve a 

biztonsággal kapcsolatos repülőtéri 

felszerelések biztonsági adatok alapján 

létrehozott listáját, bizonyítva, hogy az e 

rendelet hatálya alá tartozó repülőtereken 

használt vagy használatra szánt adott 

felszereléstípus biztonsági kockázatot 

jelent; 

Módosítás  146 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a 31. cikk (1) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárás céljából a biztonsági 

szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelésekre vonatkozó részletes 

előírások megállapítására, és a kérelmező 

ezen feltételekről történő értesítésére 

vonatkozó feltételek; 

c) a 31. cikk (1) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárás céljából a biztonsági 

szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelésekre vonatkozó részletes 

előírások megállapítására, és a kérelmező 

ezen feltételekről történő értesítésére 

vonatkozó feltételek, ideértve a biztonsági 

szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelések biztonsági adatok alapján 

létrehozott listáját, bizonyítva, hogy az e 

rendelet hatálya alá tartozó repülőtereken 

használt vagy használatra szánt adott 

felszereléstípus biztonsági kockázatot 

jelent; 

Módosítás  147 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a 30. cikkben említett repülőtér-

engedélyek kiadási, meghosszabbítási, 

módosítási, felfüggesztési vagy 

visszavonási feltételei, beleértve a 

d) a 30. cikkben említett repülőtér-

engedélyek, és a biztonsággal kapcsolatos 

repülőtéri felszerelések engedélyeinek 
kiadási, meghosszabbítási, módosítási, 



 

RR\1111635HU.docx 67/167 PE576.812v02-00 

 HU 

repülőtér különleges kialakításából adódó 

üzemeltetési korlátozásokat; 

felfüggesztési vagy visszavonási feltételei, 

beleértve a repülőtér különleges 

kialakításából adódó üzemeltetési 

korlátozásokat; 

 

 

Módosítás 148 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) a repülőtér és a repülőtéri 

felszerelések biztonságos üzemeltetése 

érdekében az Ügynökség által a 65. cikk 

(6) bekezdésével összhangban nyújtandó és 

a nemzeti illetékes hatóságok által 

nyújtandó kötelező tájékoztatás adására és 

terjesztésére vonatkozó feltételek; 

l) a repülőtér és a biztonsággal 

kapcsolatos repülőtéri felszerelések 

biztonságos üzemeltetése érdekében az 

Ügynökség által a 65. cikk (6) 

bekezdésével összhangban nyújtandó és a 

nemzeti illetékes hatóságok által nyújtandó 

kötelező tájékoztatás adására és 

terjesztésére vonatkozó feltételek; 

 

Módosítás  149 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) az (1) bekezdésben említett 

szabályok földi kiszolgálással 

kapcsolatban történő elfogadásakor a 

Bizottság adott esetben gondoskodik az 

elismert ipari szabványok és a bevált 

gyakorlatok alkalmazásáról. 

Módosítás  150 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A repülőterek, a repülőtéri 

felszerelések, a repülőterek üzemeltetése, 

valamint a repülőtereken nyújtott földi 

kiszolgálás és előtér-irányítói 

(2) A repülőterek, ideértve a 

biztonsággal kapcsolatos repülőtéri 

felszereléseket, a biztonsági szempontból 

kritikus repülőtéri felszereléseket, a 
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szolgáltatások összefüggésben a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy mindazokban 

az esetekben, amikor azt a műszaki, 

üzemeltetési vagy tudományos 

fejlemények, illetve a repülőterekkel 

kapcsolatos biztonsági aggályokra utaló 

bizonyítékok indokolják, az 1. cikkben 

meghatározott célok teljesítése érdekében 

és az e célok által megszabott keretek 

között a 117. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 

módosítsa vagy kiegészítse a VII. 

mellékletet, és adott esetben a VIII. 

mellékletet. 

repülőterek üzemeltetése, valamint a 

repülőtereken nyújtott földi kiszolgálás és 

előtér-irányítói szolgáltatások 

összefüggésben a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények, illetve a 

repülőterekkel kapcsolatos biztonsági 

aggályokra utaló bizonyítékok indokolják, 

az 1. cikkben meghatározott célok 

teljesítése érdekében és az e célok által 

megszabott keretek között a 117. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a VII. melléklet, és 

adott esetben a VIII. melléklet módosítása 

céljából. 

 

Módosítás 151 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Ügynökség vagy a nemzeti 

légügyi hatóságok által kiadott 

tanúsítványoknak és a jogi és természetes 

személyek által e rendelet rendelkezéseire 

figyelemmel kiadott nyilatkozatoknak 

kizárólag az e cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

előírt szabályoknak, feltételeknek és 

eljárásoknak kell megfelelniük. 

 

Módosítás  152 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ATM/ANS-rendszerek és -

rendszerelemek tervezésében, gyártásában 

vagy karbantartásában érintett szervezetek 

A biztonság vagy átjárhatóság alapjául 

szolgáló ATM/ANS-rendszerek és -

rendszerelemek tervezésében, gyártásában 

vagy karbantartásában érintett szervezetek 

 



 

RR\1111635HU.docx 69/167 PE576.812v02-00 

 HU 

Módosítás  153 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ATM/ANS-rendszerek és -rendszerelemek a biztonság vagy átjárhatóság alapjául 

szolgáló ATM/ANS-rendszerek és -

rendszerelemek; 

 

Módosítás  154 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a 38. cikk (2) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárás céljából az 

ATM/ANS-rendszerekre és -

rendszerelemekre vonatkozó részletes 

előírások megállapítására, és a kérelmező 

ezen feltételekről történő értesítésére 

vonatkozó feltételek; 

b) a 38. cikk (2) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárás céljából az olyan 

ATM/ANS-rendszerekre és -

rendszerelemekre vonatkozó részletes 

előírások, például a felszerelés 

azonosításának megállapítására, amelyek 

a biztonság vagy átjárhatóság alapján 

képezik, és a kérelmező ezen feltételekről 

történő értesítésére vonatkozó feltételek; 

 

 

Módosítás 155 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ATM/ANS biztosításával 

összefüggésben a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények, illetve az 

ATM/ANS biztosításával kapcsolatos 

biztonsági aggályokra utaló bizonyítékok 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 

által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok útján módosítsa vagy 

(2) Az ATM/ANS biztosításával 

összefüggésben a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények, illetve az 

ATM/ANS biztosításával kapcsolatos 

biztonsági aggályokra utaló bizonyítékok 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 

által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. 
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kiegészítse a VIII. mellékletet, és adott 

esetben a VII. mellékletet. 

melléklet, és adott esetben a VII. melléklet 

módosítása céljából. 

 

Módosítás 156 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Ügynökség vagy a nemzeti 

légügyi hatóságok által kiadott 

tanúsítványoknak és a jogi és természetes 

személyek által e rendelet rendelkezéseire 

figyelemmel kiadott nyilatkozatoknak 

kizárólag az e cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

előírt szabályoknak, feltételeknek és 

eljárásoknak kell megfelelniük. 

 

Módosítás  157 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a harmadik országok 

jogszabályaival összhangban kiállított 

légiforgalmi irányítói szakszolgálati 

engedélyeknek az 57. cikk alkalmazása 

céljából történő elfogadására vonatkozó 

feltételek; 

törölve 

 

 

Módosítás 158 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) azon feltételek, amelyeknek a 

légiforgalmi irányítóknak a szolgálati 

időre vonatkozó korlátozások és a 

pihenési követelmények tekintetében 

eleget kell tenniük; e feltételeknek a 

fáradtság hatásaival szembeni védelem 
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révén magasabb szintű biztonságot kell 

maguk után vonniuk, és egyidejűleg 

megfelelő ütemezési rugalmasságot kell 

biztosítaniuk; 

 

Módosítás 159 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) a légiforgalmi irányítók, valamint a 

képzésükben, vizsgáztatásukban, 

ellenőrzésükben és orvosi vizsgálatukban 

részt vevő személyek és szervezetek, 

továbbá az alkalmazott szimulációs 

oktatóeszközök tekintetében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy mindazokban 

az esetekben, amikor azt a műszaki, 

üzemeltetési vagy tudományos 

fejlemények vagy a képző szervezetekkel 

és a légiforgalmi irányítókkal kapcsolatos 

biztonsági aggályokra utaló bizonyítékok 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 

által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 

módosítsa vagy kiegészítse a VIII. 

mellékletet. 

(2) a légiforgalmi irányítók, valamint a 

képzésükben, vizsgáztatásukban, 

ellenőrzésükben és orvosi vizsgálatukban 

részt vevő személyek és szervezetek, 

továbbá az alkalmazott szimulációs 

oktatóeszközök tekintetében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy mindazokban 

az esetekben, amikor azt a műszaki, 

üzemeltetési vagy tudományos 

fejlemények vagy a képző szervezetekkel 

és a légiforgalmi irányítókkal kapcsolatos 

biztonsági aggályokra utaló bizonyítékok 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 

által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. 

melléklet módosítása céljából. 

 

Módosítás 160 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Ügynökség vagy a nemzeti 

légügyi hatóságok által kiadott 

tanúsítványoknak és a jogi és természetes 

személyek által e rendelet rendelkezéseire 

figyelemmel kiadott nyilatkozatoknak 

kizárólag az e cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

előírt szabályoknak, feltételeknek és 

eljárásoknak kell megfelelniük. 
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Módosítás 161 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A pilóta nélküli légi járművek, valamint 

motorjaik, propellereik, részegységeik, fel 

nem szerelt berendezéseik és a 

távirányításukra szolgáló berendezések 

tervezése, gyártása, karbantartása és 

üzemben tartása során teljesülniük kell a 

IX. mellékletben foglalt alapvető 

követelményeknek. 

A pilóta nélküli légi járművek, valamint 

motorjaik, propellereik, részegységeik, fel 

nem szerelt berendezéseik és a 

távirányításukra szolgáló berendezések 

tervezése, gyártása, karbantartása és 

üzemben tartása során, valamint az e 

tevékenységekben részt vevő személyzet és 

szervezetek vonatkozásában teljesülniük 

kell a IX. mellékletben foglalt alapvető 

követelményeknek. 

 

Módosítás 162 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a 47. cikkel 

összhangban elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok úgy rendelkeznek, a 

biztonság megfelelő szintjének szavatolása 

érdekében, 4. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott elvekre tekintettel, a pilóta 

nélküli légi járművek tervezését, gyártását, 

karbantartását és üzemben tartását 

tanúsításhoz kell kötni. Az engedély 

kérelem alapján állítható ki, miután a 

kérelmező bizonyította, hogy eleget tesz a 

45. cikkben említett alapvető 

követelmények teljesülésének biztosítása 

érdekében a 47. cikkel összhangban 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokban megállapított szabályoknak. Az 

engedélyben fel kell tüntetni a biztonsággal 

kapcsolatos korlátozásokat, az üzemben 

tartási feltételeket és jogosultságokat. 

(1) Amennyiben a 47. cikkel 

összhangban elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok úgy rendelkeznek, az 

egységesen magas biztonsági szint 
szavatolása érdekében, 4. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott elvekre 

tekintettel, a pilóta nélküli légi járművek 

tervezését, gyártását, karbantartását és 

üzemben tartását tanúsításhoz kell kötni. 

Az engedély kérelem alapján állítható ki, 

miután a kérelmező bizonyította, hogy 

eleget tesz a 45. cikkben említett alapvető 

követelmények teljesülésének biztosítása 

érdekében a 47. cikkel összhangban 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokban megállapított szabályoknak. Az 

engedélyben fel kell tüntetni a biztonsággal 

kapcsolatos korlátozásokat, az üzemben 

tartási feltételeket és jogosultságokat. 

 

Módosítás 163 

Rendeletre irányuló javaslat 
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46 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a 47. cikkel 

összhangban elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok úgy rendelkeznek, a 

biztonság megfelelő szintjének szavatolása 

érdekében, a 4. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott elvekre tekintettel, a pilóta 

nélküli légi járművek tervezését, gyártását, 

karbantartását és üzemben tartását 

nyilatkozattételhez kell kötni. A 

nyilatkozat akkor tehető, ha teljesültek a 

45. cikkben említett alapvető 

követelmények, valamint az ezen alapvető 

követelmények teljesülése érdekében a 47. 

cikkel összhangban megállapított részletes 

szabályok betartásra kerültek. 

(2) Amennyiben a 47. cikkel 

összhangban elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok úgy rendelkeznek, az 

egységesen magas biztonsági szint 
szavatolása érdekében, 4. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott elvekre 

tekintettel, a pilóta nélküli légi járművek 

tervezését, gyártását, karbantartását és 

üzemben tartását nyilatkozattételhez kell 

kötni. A nyilatkozat akkor tehető, ha 

teljesültek a 45. cikkben említett alapvető 

követelmények, valamint az ezen alapvető 

követelmények teljesülése érdekében a 47. 

cikkel összhangban megállapított részletes 

szabályok betartásra kerültek. 

 

Módosítás 164 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a 47. cikkel 

összhangban elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok úgy rendelkeznek, 

akkor – tekintettel arra, hogy e rendelet IV. 

és V. fejezetének alkalmazása nélkül is 

megfelelő szintű biztonság szavatolható –, 

az említett fejezeteket nem kell alkalmazni 

a 45. cikkben említett alapvető 

követelményekre, valamint az ezen 

alapvető követelmények teljesülése 

érdekében a 47. cikkel összhangban 

megállapított részletes szabályokra. Ilyen 

esetekben a szóban forgó követelmények 

és szabályok a termékek forgalmazása 

tekintetében az akkreditálás és 

piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 

július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet és a termékek 

forgalomba hozatalának közös 

keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK 

(3) Amennyiben a 47. cikkel 

összhangban elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok úgy rendelkeznek, 

akkor – tekintettel arra, hogy e rendelet IV. 

és V. fejezetének alkalmazása nélkül is 

egységesen magas biztonsági szint 
szavatolható –, az említett fejezeteket nem 

kell alkalmazni a 45. cikkben említett 

alapvető követelményekre, valamint az 

ezen alapvető követelmények teljesülése 

érdekében a 47. cikkel összhangban 

megállapított részletes szabályokra. Ilyen 

esetekben a szóban forgó követelmények 

és szabályok a termékek forgalmazása 

tekintetében az akkreditálás és 

piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 

július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet és a termékek 

forgalomba hozatalának közös 

keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK 
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tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 

768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozat értelmében vett „közösségi 

harmonizációs jogszabálynak” minősülnek. 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 

768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozat értelmében vett „közösségi 

harmonizációs jogszabálynak” minősülnek. 

 

Módosítás 165 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok az e rendeletben 

vagy a rendelet által előírt 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

meghatározottaknál magasabb szintű 

biztonságot vagy védelmet biztosító 

jogalkotási rendelkezéseket is 

elfogadhatnak vagy hatályban tarthatnak. 

 

Módosítás 166 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 46. cikk (1) és (2) bekezdésében 

említett, a pilóta nélküli légi járművek 

tervezési, gyártási, karbantartási és 

üzemben tartási engedélyeinek kiadási, 

meghosszabbítási, módosítási, 

felfüggesztési vagy visszavonási feltételei 

és eljárásai, valamint az olyan helyzetekkel 

kapcsolatos feltételek, amikor az 1. 

cikkben szereplő célok megvalósításához, 

figyelembe véve az adott tevékenység 

jellegét és kockázatait, engedély megléte 

szükséges vagy nyilatkozattétel is 

elegendő; 

a) a 46. cikk (1) és (2) bekezdésében 

említett, a pilóta nélküli légi járművek 

tervezési, gyártási, karbantartási és 

üzemben tartási engedélyeinek kiadási, 

meghosszabbítási, módosítási, 

felfüggesztési vagy visszavonási feltételei 

és eljárásai, valamint az olyan helyzetekkel 

kapcsolatos feltételek, amikor az 1. 

cikkben szereplő célok megvalósításához 

engedély megléte szükséges vagy 

nyilatkozattétel is elegendő; A 

feltételeknél és eljárásoknál kellőképpen 
figyelembe kell venni a pilóta nélküli légi 

járművek típusait, a tevékenység jellegét 

és az azzal járó kockázatokat, valamint a 

tevékenység végrehajtásának területét; 

 

Módosítás 167 

Rendeletre irányuló javaslat 



 

RR\1111635HU.docx 75/167 PE576.812v02-00 

 HU 

47 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a pilóta nélküli légi járművek 

azonosítása és jelölése; 

e) a 250 grammot meghaladó 

legnagyobb felszállótömeggel rendelkező 

pilóta nélküli légi járművek, az a) bekezdés 

szerinti tanúsítvánnyal rendelkező pilóta 

nélküli légi járművek és az üzemeltetők 

kötelező lajstromba vételére, 

azonosítására és jelölésére vonatkozó 

feltételek és eljárások; 

 

Módosítás 168 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) azon feltételek és eljárások, 

amelyek alapján a pilóta nélküli légi 

jármű távoli pilótája engedély vagy adott 

esetben nyilatkozattétel, valamint a 

tevékenység végzéséhez szükséges orvosi 

igazolás révén bizonyítja a szükséges 

kompetencia meglétét; 

 

Módosítás 169 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) azon feltétel, amelynek alapján a 

46. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, 

pilóta nélküli légi járműveket különösen a 

távolság- és magasságkorlátozásra, a 

pozícióközlésre, a kritikus zónákat érintő 

korlátozásra, az ütközéselkerülésre, 

stabilizálásra és automatikus leszállásra 

vonatkozó biztonságot és védelmet növelő 

berendezésekkel kell felszerelni; 

 

Módosítás 170 

Rendeletre irányuló javaslat 
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47 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) azon feltételek, amelyek fennállása 

esetén a pilóta nélküli légi járművek 

üzemben tartását a biztonság érdekében 

meg kell tiltani, korlátozni kell, vagy 

bizonyos egyedi feltételekhez kell kötni. 

f) azon feltételek, amelyek fennállása 

esetén a pilóta nélküli légi járművek 

üzemben tartását a biztonság vagy védelem 

érdekében meg kell tiltani, korlátozni kell, 

vagy bizonyos egyedi feltételekhez kell 

kötni; 

 

Módosítás 171 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a pilóta nélküli légi járművek 

európai lajstromozása vagy egy azzal 

kompatibilis olyan harmonizált nemzeti 

lajstromozási rendszer létrehozásának 

feltételei és eljárásai, amely egyedi 

tulajdonosi azonosító számot és pilóta 

nélküli légi járműre vonatkozó jelölést 

rendel a tagállamokban közlekedő, pilóta 

nélküli légi járművekhez. 

 

Módosítás 172 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A pilóta nélküli légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik, 

részegységeik, fel nem szerelt 

berendezéseik és a távirányításukra 

szolgáló berendezések tervezése, gyártása, 

karbantartása és üzemben tartása 

tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények, illetve a légi 

közlekedési műveletekkel kapcsolatos 

biztonsági aggályokra utaló bizonyítékok 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 

(2) A pilóta nélküli légi járművek, 

valamint motorjaik, propellereik, 

részegységeik, fel nem szerelt 

berendezéseik és a távirányításukra 

szolgáló berendezések tervezése, gyártása, 

karbantartása és üzemben tartása 

tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy mindazokban az esetekben, 

amikor azt a műszaki, üzemeltetési vagy 

tudományos fejlemények, illetve a légi 

közlekedési műveletekkel kapcsolatos 

biztonsági és védelmi bizonyítékok 

indokolják, az 1. cikkben meghatározott 

célok teljesítése érdekében és az e célok 
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által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok útján módosítsa vagy 

kiegészítse a IX. mellékletet, és adott 

esetben a III. mellékletet. 

által megszabott keretek között a 117. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IX. 

melléklet, és adott esetben a III. melléklet 

módosítása céljából. 

 

Módosítás 173 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Ügynökség vagy a nemzeti 

légügyi hatóságok által kiadott 

tanúsítványoknak és a jogi és természetes 

személyek által e rendelet rendelkezéseire 

figyelemmel kiadott nyilatkozatoknak az e 

cikkben említett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokban előírt szabályoknak, 

feltételeknek és eljárásoknak kell 

megfelelniük. 

 

Módosítás 174 

Rendeletre irányuló javaslat 

49 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 

engedélyek és nyilatkozatok meglétét 

kizárólag a légi járműveknek a 

Szerződések hatálya alá tartozó területre 
irányuló, területen belüli vagy területről 

kiinduló üzemben tartása tekintetében kell 

előírni; arra az esetre vonatkozóan nem, 

amikor a légi jármű csupán átrepül a 

szóban forgó terület felett. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 

engedélyek és nyilatkozatok meglétét 

kizárólag a légi járműveknek az egységes 

európai égbolt légterére irányuló, területen 

belüli vagy területről kiinduló üzemben 

tartása tekintetében kell előírni; arra az 

esetre vonatkozóan nem, amikor a légi 

jármű csupán átrepül a szóban forgó terület 

felett. 

 

Módosítás 175 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Ügynökség vagy a nemzeti 
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légügyi hatóságok által kiadott 

tanúsítványoknak és a jogi és természetes 

személyek által e rendelet rendelkezéseire 

figyelemmel kiadott nyilatkozatoknak 

kizárólag az e cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

előírt szabályoknak, feltételeknek és 

eljárásoknak kell megfelelniük. 

 

Módosítás  176 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) felügyeleti tevékenységet látnak el 

a III. fejezet hatálya alá tartozó 

tanúsítványok birtokosai, nyilatkozatot tett 

jogi és természetes személyek, valamint 

termékek, részegységek, felszerelések, 

ATM/ANS-rendszerek, ATM/ANS-

rendszerelemek, repülésszimulációs 

oktatóeszközök és repülőterek 

tekintetében; 

b) felügyeleti tevékenységet látnak el 

a III. fejezet hatálya alá tartozó 

tanúsítványok birtokosai, nyilatkozatot tett 

jogi és természetes személyek, valamint 

termékek, részegységek, felszerelések, 

ATM/ANS-rendszerek és rendszerelemek, 

amelyek a biztonság vagy átjárhatóság 

alapját képezik, repülésszimulációs 

oktatóeszközök és repülőterek 

tekintetében; 

 

Módosítás  177 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti repülési hatóságaik pártatlanul, 

függetlenül és átlátható módon végezzék 

feladataikat, és e hatóságokat ennek 

megfelelően szervezik meg, látják el 

személyzettel, irányítják és finanszírozzák. 

A tagállamok gondoskodnak arról is, 

hogy a nemzeti illetékes hatóságaik 

szükséges erőforrásokkal és kapacitással 

rendelkezzenek az e rendelet szerint rájuk 

kirótt feladatok hatékony és időben 

történő ellátásához. 
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 Azt a szervezetet, amelyet valamely 

tagállam nemzeti illetékes hatóságának 

kíván kijelölni, az Ügynökség előzetes 

akkreditációnak veti alá. Az akkreditáció 

kizárólag akkor történik meg, ha az 

Ügynökség megállapította, hogy a 

szervezet eleget tesz a 10. cikkben említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

megállapított szabályoknak a jelen 

bekezdésben meghatározott 

követelmények teljesülésének biztosítása 

érdekében. 

 

Módosítás 178 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Ügynökség felelős az 53., 54., 55., 66., 

67., 68., 69. és 70. cikknek megfelelően 

ráruházott feladatok elvégzéséért. 

Az Ügynökség felelős az 53., 54., 55., 66., 

67., 67a., 67b., 68., 69. és 70. cikknek 

megfelelően ráruházott feladatok 

elvégzéséért. 

 

 

Módosítás 179 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A repülőtér helye szerinti tagállam nemzeti 

illetékes hatósága felelős a szóban forgó 

feladatok elvégzéséért a 30. cikk (1) 

bekezdésében említett repülőtér-engedély 

tekintetében és a repülőterek 

üzemeltetéséért felelős szervezetek részére 

kiadott, a 32. cikk (1) bekezdésében 

említett engedélyek tekintetében. A 

repülőtér-üzemeltetésért felelős szervezet 

engedélye kombinálható repülőtér-

engedéllyel vagy kiadható külön. 

A repülőtér helye szerinti tagállam nemzeti 

illetékes hatósága felelős a szóban forgó 

feladatok elvégzéséért a 30. cikk (1) 

bekezdésében említett repülőtér-engedély 

tekintetében és a repülőterek 

üzemeltetéséért felelős szervezetek részére 

kiadott, a 32. cikk (1) bekezdésében 

említett engedélyek tekintetében. 
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Módosítás  180 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szóban forgó feladatok elvégzéséért 

minden egyéb esetben azon tagállam 

nemzeti illetékes hatósága felelős, 

amelyben a természetes személy 

tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be vagy 

nyilatkozatot tesz, illetve amely – jogi 

személyek esetében – az elsődleges 

letelepedés szerinti tagállam, hacsak a 10. 

cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok másként nem 

rendelkeznek. 

A szóban forgó feladatok elvégzéséért 

minden egyéb esetben azon tagállam 

nemzeti illetékes hatósága felelős, 

amelyben a természetes személy 

tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be vagy 

nyilatkozatot tesz, illetve amely – jogi 

személyek esetében – az elsődleges 

telephelye vagy székhelye szerinti 

tagállam, hacsak a 10. cikk alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok másként nem rendelkeznek. 

 

Módosítás  181 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az e rendelet rendelkezéseinek 

hatálya alá tartozó bármely jogi vagy 

természetes személy tájékoztathatja az 

Ügynökséget arról, ha tudomására jut, 

hogy a szabályok alkalmazásában 

különbségek vannak az egyes tagállamok 

között. Amennyiben ezek a különbségek 

súlyosan érintik az adott személy 

tevékenységét, vagy egyéb komoly 

nehézségeket okoznak, akkor az 

Ügynökség és az érintett tagállamok 

nemzeti illetékes hatóságai 

együttműködnek a különbségek 

haladéktalan felszámolásában. Ha a 

különbségeket nem lehet felszámolni, az 

Ügynökség a Bizottság elé terjeszti a 

kérdést. 

(8) Az e rendelet rendelkezéseinek 

hatálya alá tartozó bármely jogi vagy 

természetes személy tájékoztathatja az 

Ügynökséget arról, ha tudomására jut, 

hogy a szabályok alkalmazásában 

különbségek vannak az egyes tagállamok 

között. Amennyiben ezek a különbségek 

súlyosan érintik az adott személy 

tevékenységét, vagy egyéb komoly 

nehézségeket okoznak, akkor az 

Ügynökség és az érintett tagállamok 

nemzeti illetékes hatóságai 

együttműködnek a különbségek 

kezelésében, és amennyiben szükséges, 

haladéktalan felszámolásában. Ha a 

különbségeket nem lehet felszámolni, az 

Ügynökség a Bizottság elé terjeszti a 

kérdést. 

 

Módosítás 182 

Rendeletre irányuló javaslat 
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51 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az Ügynökség és a nemzeti 

illetékes hatóságok megteszik a szükséges 

intézkedéseket a polgári 

repülésbiztonsággal kapcsolatos ismeretek 

növelése és népszerűsítése érdekében, és a 

balesetek és repülőesemények megelőzése 

céljából terjesztenek biztonsággal 

kapcsolatos információkat. 

(9) Az Ügynökség és a nemzeti 

illetékes hatóságok megteszik a szükséges 

és hatékony intézkedéseket a polgári 

repülésbiztonsággal kapcsolatos ismeretek 

növelése és népszerűsítése érdekében, és a 

balesetek és repülőesemények megelőzése 

céljából terjesztenek biztonsággal 

kapcsolatos információkat. 

 

Módosítás  183 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 10 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az e rendelet hatálya alá tartozó jogi 

és természetes személyek, valamint 

termékek, részegységek, felszerelések, 

ATM/ANS-rendszerek, ATM/ANS-

rendszerelemek, repülésszimulációs 

oktatóeszközök és repülőterek 

tanúsításának végrehajtására, valamint 

hatékony felügyeletük biztosításához 

szükséges kivizsgálások, vizsgálatok, 

ellenőrzések, auditok és egyéb 

nyomonkövetési tevékenységek 

végrehajtására vonatkozó feltételek; 

b) az e rendelet hatálya alá tartozó jogi 

és természetes személyek, valamint 

termékek, részegységek, fel nem szerelt 

felszerelések, ATM/ANS-rendszerek, 

ATM/ANS-rendszerelemek, 

repülésszimulációs oktatóeszközök és 

repülőterek tanúsításának végrehajtására, 

valamint hatékony felügyeletük 

biztosításához szükséges kivizsgálások, 

vizsgálatok, ellenőrzések, auditok és egyéb 

nyomonkövetési tevékenységek 

végrehajtására vonatkozó feltételek; 

 

Módosítás  184 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 10 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a (3) bekezdéssel összefüggésben, a 

tanúsítással, felügyelettel és 

végrehajtással kapcsolatos feladatok 

hatékony ellátása érdekében a felelősségi 

köröknek a nemzeti illetékes hatóság 

közötti megosztására vonatkozó feltételek; 

törölve 
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Módosítás 185 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 10 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) a (2) bekezdés a) pontjának 

alkalmazásában valamely tagállam 

nemzeti illetékes hatóságának kijelölt 

szervezetek ügynökségi akkreditációjának, 

valamint a minősített szervezetek 

Ügynökség vagy nemzeti légügyi hatóság 

általi akkreditációjának feltételei és 

eljárásai. 

 

 

Módosítás 186 

Rendeletre irányuló javaslat 

52 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az európai repülésbiztonsági 

ellenőrök a tanúsítási és felügyeleti 

tevékenységeket az Ügynökség vagy a 

segítséget igénybe vevő nemzeti illetékes 

hatóság ellenőrzése és irányítása alatt, 

illetve felelősségére végzik. 

(3) Az európai repülésbiztonsági 

ellenőrök a tanúsítási és felügyeleti 

tevékenységeket az Ügynökség és a 

segítséget igénybe vevő nemzeti illetékes 

hatóság ellenőrzése és irányítása alatt, 

illetve felelősségére végzik. 

Módosítás  187 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok az Ügynökségre ruházhatják 

tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási 

felelősségi köreiket bármely olyan 

szervezet, üzemben tartó, személyzeti tag, 

légi jármű, repülésszimulációs 

oktatóeszköz vagy repülőtér tekintetében, 

amelyért e rendelet értelmében felelősek. 

A tagállamok – kizárólag ideiglenes 

védintézkedésként – az Ügynökségre 

ruházhatják tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási felelősségi köreiket bármely 

olyan szervezet, üzemben tartó, 

személyzeti tag, légi jármű, 

repülésszimulációs oktatóeszköz vagy 

repülőtér tekintetében, amelyért e rendelet 
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értelmében felelősek. 

 

Módosítás  188 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érintett felelősségi körök gyakorlása 

tekintetében a II. és IV. fejezet, valamint a 

120. és 121. cikk, továbbá azon tagállam 

jogának vonatkozó rendelkezései 

alkalmazandók, amelyre a felelősségi 

körök átruházásra kerültek. 

Az átruházott felelősségi körök gyakorlása 

tekintetében a II. és IV. fejezet, valamint a 

120. és 121. cikk rendelkezései 

alkalmazandók. 

Módosítás  189 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Ügynökség vagy – az esettől 

függően – az érintett tagállam – csak akkor 

adja hozzájárulását az (1) és a (2) 

bekezdésben említett 

felelősségátruházáshoz, ha meggyőződött 

arról, hogy az átruházott felelősségi 

köröket ténylegesen képes e rendeletnek és 

az e rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és 

végrehajtási aktusoknak megfelelően 

gyakorolni. 

(3) Az Ügynökség vagy – az esettől 

függően – az érintett tagállam – csak akkor 

adja hozzájárulását az (1) és a (2) 

bekezdésben említett 

felelősségátruházáshoz, ha meggyőződött 

arról és bizonyítja, hogy az átruházott 

felelősségi köröket ténylegesen képes e 

rendeletnek és az e rendelet alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusoknak és végrehajtási aktusoknak 

megfelelően gyakorolni, és rendelkezik az 

ehhez szükséges erőforrásokkal. 

Módosítás  190 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha egy tagállam az (1) vagy a (2) 

bekezdéssel összhangban bizonyos 

felelősségi köröket át kíván ruházni, akkor 

– az esettől függően – az Ügynökséggel 

vagy az érintett tagállammal közösen a 

Ha egy tagállam az (1) vagy a (2) bekezdés 

rendelkezéseit kívánja alkalmazni, akkor – 

az esettől függően – az Ügynökséggel vagy 

az érintett tagállammal közösen a 

kérelemben, ideértve a kapcsolódó 
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felelősségi körök zökkenőmentes 

átruházása érdekében az átmeneti 

időszakra vonatkozó tervet készít. Az 

átmeneti időszakra vonatkozó terv 

véglegesítése előtt ki kell kérni az 

átruházás által érintett jogi és természetes 

személyek, valamint – a (2) bekezdés 

szerinti átruházás esetén – az Ügynökség 

véleményét. 

nyilvántartásokat és dokumentációt, 

szereplő felelősségi körök zökkenőmentes 

átruházása érdekében az átmeneti 

időszakra vonatkozó, hatásvizsgálatot is 

magában foglaló tervet készít. Az átmeneti 

időszakra vonatkozó terv véglegesítése 

előtt ki kell kérni az átruházás által érintett 

jogi és természetes személyek, valamint – a 

(2) bekezdés szerinti átruházás esetén – az 

Ügynökség véleményét. 

Módosítás  191 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Ügynökség a 63. cikk alapján 

létrehozott adattár révén rendelkezésre 

bocsátja azon tagállamok listáját, amelyek 

e cikkel összhangban egyes felelősségi 

köreik átruházása mellett döntöttek. A 

listában fel kell tüntetni az átruházott 

felelősségi körökkel kapcsolatos 

részleteket, ezen belül azt, hogy az 

átruházást követően pontosan ki miért 

felelős, és hogy az átruházás – az esettől 

függően – mely szervezeteket, üzemben 

tartókat, személyzeti tagokat, légi 

járműveket, repülésszimulációs 

oktatóeszközöket vagy repülőtereket érinti. 

Az Ügynökség a 63. cikk alapján 

létrehozott adattár révén rendelkezésre 

bocsátja azon tagállamok listáját, amelyek 

az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseinek 

alkalmazása mellett döntöttek. A listában 

fel kell tüntetni az átruházott felelősségi 

körökkel kapcsolatos részleteket, ezen 

belül azt, hogy az átruházást követően 

pontosan ki miért felelős, és hogy az 

átruházás – az esettől függően – mely 

szervezeteket, üzemben tartókat, 

személyzeti tagokat, légi járműveket, 

repülésszimulációs oktatóeszközöket vagy 

repülőtereket érinti. 

 

Módosítás  192 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Azt követően, hogy a tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási felelősségi 

köreit egy adott tagállam az Ügynökségre 

vagy egy másik tagországra ruházta át az 

(1) és (2) bekezdés szerint, ez a tagállam 

dönthet a jelen cikk alkalmazásának 

felhagyása mellett, és kérheti, hogy a 

felelősségi körök kerüljenek vissza hozzá, 
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hogy újra a nemzeti illetékes hatósága 

hatályába tartozzanak a tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatok. 

Módosítás  193 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) Az Ügynökség a 81. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően helyi irodákat 

hoz létre azon tagállamokban, 

amelyekben azok jelenlétére az 

Ügynökség megítélése szerint szükség van 

annak biztosításához, hogy a légi 

közlekedés biztonsága területén fennálló 

felelősségi körök e rendelet hatályán belül 

érvényesüljenek vagy annak elősegítése 

érdekében, hogy a tagállam 

gyakorolhassa az (1) bekezdés szerint rá 

ruházott felelősségi köröket. 

 

Módosítás 194 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Több országban is működő szervezetek A tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási 

feladatok szervezetek kérésére történő 

átruházása 

 

 

Módosítás 195 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyes szervezetek felkérhetik az 

Ügynökséget, hogy – az 51. cikk (3) 

bekezdésétől eltéve – az adott szervezet 

tekintetében járjon el a tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatok 

Az egyes szervezetek felkérhetik az 

Ügynökséget, hogy – az 51. cikk (2) 

bekezdésétől eltérve – az adott szervezet 

tekintetében járjon el a tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatok 
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elvégzéséért felelős hatóságként olyan 

esetekben, amikor a szervezet a III. fejezet 

rendelkezéseivel összhangban valamely 

tagállam nemzeti illetékes hatósága által 

kiadott tanúsítvánnyal rendelkezik vagy 

annak kérelmezésére jogosult, de az adott 

tanúsítvány hatálya alá tartozó eszközök 

vagy személyek jelentős számban egy vagy 

több másik tagállamban találhatók. 

elvégzéséért felelős hatóságként. 

 

Módosítás 196 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ilyen kérést közösen is benyújthat két 

vagy több olyan szervezet, amelyek 

mindegyikének székhelye egy másik 

tagállamban található, és mindegyike a 

III. fejezet rendelkezései szerint 

ugyanolyan típusú légi közlekedési 

tevékenységre vonatkozó tanúsítvánnyal 

rendelkezik vagy annak kérelmezésére 

jogosult. 

törölve 

 

Módosítás 197 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az első és második albekezdésben 

említett szervezetek ilyen irányú kérelmet 

nyújtanak be, erről tájékoztatják a 

székhelyük szerinti tagállam nemzeti 

illetékes hatóságait. 

Ha egy szervezet ilyen irányú kérelmet 

nyújt be, erről tájékoztatja a székhelye 

szerinti tagállam nemzeti illetékes 

hatóságát. 

 

 

 

Módosítás 198 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az Ügynökség úgy véli, hogy a 

kérelemben foglaltak szerint ténylegesen 

képes e rendeletnek és az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusoknak és végrehajtási aktusoknak 

megfelelően gyakorolni a tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási felelősségi 

köröket, akkor az érintett tagállammal 

vagy adott esetben tagállamokkal közösen 

a felelősségi körök zökkenőmentes 

átruházása érdekében az átmeneti 

időszakra vonatkozó tervet készít. Az 

átmeneti időszakra vonatkozó terv 

véglegesítése előtt ki kell kérni az 

átruházást kérelmező szervezet 

véleményét. 

Ha az Ügynökség úgy véli, hogy a 

kérelemben foglaltak szerint ténylegesen 

képes e rendeletnek és az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusoknak és végrehajtási aktusoknak 

megfelelően gyakorolni a vonatkozó 

tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási 

feladatokat, továbbá bizonyítja, hogy 

rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, 

akkor az érintett tagállammal vagy adott 

esetben tagállamokkal közösen a kérelem – 

ideértve a kapcsolódó nyilvántartásokat és 

dokumentációt – által érintett tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatok 
zökkenőmentes átruházása érdekében az 

átmeneti időszakra vonatkozó tervet készít. 

Az átmeneti időszakra vonatkozó terv 

véglegesítése előtt ki kell kérni az 

átruházást kérelmező szervezet 

véleményét.  

 A terv egyértelműen meghatározza a 

hatóság szintjén fennálló, átruházandó 

felelősségi köröket, továbbá az olyan 

állami szintű felelősségi köröket, amelyek 

az átruházó tagállamnál maradnak, 

továbbá gyakorlati intézkedéseket is 

tartalmaz a tevékenységek 

zökkenőmentes, folyamatos végzése 

érdekében, ideértve egy részletes leírást 

arról, hogyan kell gyakorolni a 

nemzetközi és az uniós szintű 

kötelezettségeket. 

 

 

Módosítás 199 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Ügynökség és – az esettől függően – az 

érintett tagállam vagy tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a felelősségi 

körök átruházása az átmeneti időszakra 

Az Ügynökség és – az esettől függően – az 

érintett tagállam vagy tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a feladatok 

átruházása az átmeneti időszakra 
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vonatkozó tervvel összhangban történjen. vonatkozó tervvel összhangban történjen. 

 

Módosítás 200 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 

felelősség-átruházás esetén az átruházott 

felelősségi körök vonatkozásában az 

Ügynökség lesz az illetékes hatóság, míg 

az érintett egy vagy több tagállam mentesül 

a felelősség alól. Az érintett felelősségi 

körök Ügynökség általi gyakorlására a IV. 

és az V. fejezet rendelkezései vonatkoznak. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 

feladatátruházás esetén az átruházott 

tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási 

feladatok vonatkozásában az Ügynökség 

lesz az illetékes hatóság, míg az érintett 

egy vagy több tagállam nemzeti illetékes 

hatósága mentesül a felelősség alól. Az 

átruházott feladatok Ügynökség általi 

gyakorlására a IV. és az V. fejezet 

rendelkezései vonatkoznak. 

 

Módosítás 201 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A felelősségi körök gyakorlására 

az Ügynökséget felkérő szervezetek 

vonatkozásában a felügyelet és a 

végrehajtás szintje semmilyen esetben sem 

lehet alacsonyabb az eredetileg felelős 

nemzeti illetékes hatóságok szintjénél. 

 

Módosítás 202 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A felelősségi körök e cikk szerint 

végrehajtott átruházására az 53. cikk (5) és 

(6) bekezdése értelemszerűen 

alkalmazandó. 

(4) A feladatok e cikk szerint 

végrehajtott átruházására az 53. cikk (5) és 

(6) bekezdése értelemszerűen 

alkalmazandó. 
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Módosítás  203 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Ha az (1) bekezdéssel összhangban 

egy szervezet felkérte az Ügynökséget, 

hogy járjon el az adott ügyben felelős 

illetékes hatóságként, és a kérelmet 

elfogadták, az érintett szervezet bármikor 

megváltoztathatja döntését és kérheti az 

elsődleges telephelye szerinti tagállamok 

nemzeti illetékes hatóságait, hogy újra 

vegyék át a tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási feladatokat. Ebben az esetben 

az (1)–(4) bekezdés rendelkezései 

értelemszerűen alkalmazandók. 

 

 

Módosítás 204 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Rendkívüli felügyeleti mechanizmus Kötelező vészhelyzeti segítségnyújtási 

mechanizmus 

 

Módosítás 205 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az összes alábbi 

feltétel teljesül, az Ügynökség javasolja a 

tagállamoknak felelősségi köreik 53. cikkel 

összhangban történő átruházását:  

(1) Amennyiben az összes alábbi 

feltétel teljesül, az Ügynökség javasolja a 

tagállamoknak egy vészhelyzeti 

segítségnyújtási mechanizmus 53. cikkel 

összhangban történő létrehozását: 

 

Módosítás  206 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben az érintett tagállam az 

ajánlás időpontjától számítva 3 hónapon 

belül nem intézkedett az Ügynökség 

ajánlásában foglaltak szerint vagy nem 

orvosolta a hiányosságokat, akkor a 

Bizottság – ha úgy véli, teljesültek az (1) 

bekezdésben foglalt feltételek – határozhat 

arról, hogy a tanúsítással, felügyelettel és 

végrehajtással összefüggő érintett 

felelősségi köröket ideiglenesen az 

Ügynökségre kell ruházni. Az erre 

vonatkozó határozatot a 116. cikk (2) 

bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági 

eljárással összhangban elfogadott 

végrehajtási jogi aktus formájában kell 

meghozni. A légiközlekedés-biztonsággal 

összefüggő, kellően indokolt, rendkívül 

sürgős esetekben a Bizottság a 116. cikk 

(4) bekezdése szerinti eljárással azonnal 

alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad 

el. 

(2) Amennyiben az érintett tagállam az 

ajánlás időpontjától számítva 3 hónapon 

belül nem intézkedett az Ügynökség 

ajánlásában foglaltak szerint vagy nem 

orvosolta a hiányosságokat, akkor a 

Bizottság – ha úgy véli, hogy annak 

következményei veszélyeztetik a polgári 

légiközlekedés biztonságát – végrehajtási 

aktusokat fogad el, amelyek az 

Ügynökséget jelölik ki felelős illetékes 

hatóságnak a tanúsítással, felügyelettel és 

végrehajtással összefüggő érintett 

felelősségi körök tekintetében. E 

végrehajtási jogi aktusokat a 116. cikk (2) 

bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. A 

légiközlekedés-biztonsággal összefüggő, 

kellően indokolt, rendkívül sürgős 

esetekben a Bizottság a 116. cikk (4) 

bekezdése szerinti eljárással azonnal 

alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad 

el. 

Módosítás  207 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság a (2) bekezdésben 

hivatkozott végrehajtási jogi aktusokat 

kizárólag azt követően fogadja el, hogy az 

azonosított hiányosságok megoldására a 

73. cikkben előírt lehetőségek mindegyikét 

kimerítették, és ha az ilyen hiányosságok 

megoldására rendelkezésre álló egyéb 

eszközök, például az 56 cikk és a 

2111/2005/EU rendeletben előírt 

intézkedések, aránytalanok vagy nem 

megfelelőek lennének. 

Módosítás  208 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A (2) bekezdésben említett 

végrehajtási határozat hatálybalépésének 

időpontjától fogva az Ügynökség 

rendszeres időközönként értékeli, hogy az 

(1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel 

továbbra is teljesül-e. Ha úgy ítéli meg, 

hogy a feltétel már nem teljesül, ajánlást 

fogalmaz meg a Bizottság részére az 

ideiglenes felelősségátruházás 
megszüntetéséről. 

(3) A (2) bekezdésben említett 

végrehajtási aktusok hatálybalépésének 

időpontjától fogva az Ügynökség az 

érintett tagállammal egyeztetve 

meghatározott rendszeres időközönként 

értékeli, hogy az (1) bekezdésben foglalt 

feltétel továbbra is teljesül-e. Ha úgy ítéli 

meg, hogy a feltétel már nem teljesül, 

ajánlást fogalmaz meg a Bizottság részére 

a felelősségi körök kötelező 

támogatásának megszüntetéséről. 

Módosítás  209 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a Bizottság – az ajánlás 

figyelembevételével – úgy ítéli meg, hogy 

az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel 

már nem teljesül, határoz a felelősségi 

körök Ügynökség részére történő 

ideiglenes átruházásának 

megszüntetéséről. 

Ha a Bizottság – az ajánlás 

figyelembevételével – úgy ítéli meg, hogy 

az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel 

már nem teljesül, határoz a felelősségi 

körök ideiglenes támogatásának 

megszüntetéséről. 

 

 

Módosítás  210 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (2) bekezdés szerinti felelősség-

átruházás esetén az átruházott felelősségi 

körök vonatkozásában az Ügynökség lesz 

az illetékes hatóság, míg az érintett 

tagállam mentesül a felelősség alól. Az 

érintett felelősségi körök Ügynökség általi 

gyakorlására a IV. és az V. fejezet 

rendelkezései vonatkoznak. 

(5) A (2) bekezdésben hivatkozott 

kijelölés esetén az érintett tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási felelősségi 

körök vonatkozásában az Ügynökség lesz 

az illetékes hatóság, míg a tagállam 

nemzeti illetékes hatósága mentesül a 

felelősség alól. A kijelölés eredményeként 

átruházott felelősségi körök Ügynökség 

általi gyakorlására a IV. és az V. fejezet 
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rendelkezései vonatkoznak. 

Módosítás  211 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Miközben a jelen cikk szerint 

illetékes hatóságként jár el, az Ügynökség 

biztosítja az érintett tagország számára a 

szükséges technikai segítséget annak 

érdekében, hogy a tagország a lehető 

leghamarabb meg tudja oldani az 

azonosított hiányosságokat. A 71. cikk 

szerinti vizsgálat során az Ügynökség a 

lehető legnagyobb mértékben igénybe 

veszi az érintett tagországok szakértőinek 

és egyéb rendelkezésre álló 

személyzetének szolgáltatásait. 

 

 

Módosítás 212 

Rendeletre irányuló javaslat 

57 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a 18. cikk (1) bekezdésének l) 

pontja, a 25. cikk (1) bekezdésének f) 

pontja és a 44. cikk (1) bekezdésének e) 

pontja alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. 

b) az (1) bekezdés a) pontja alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusoknak az e rendeletben előírtakkal 

egyenértékű biztonsági szintet kell 

biztosítaniuk, és rögzíteniük kell a 

harmadik országok szabályozási 

rendszereibe vetett szükséges bizalom 

elérésének és fenntartásának eljárásait és 

feltételeit.  

 

Módosítás 213 

Rendeletre irányuló javaslat 

57 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A b) pontban említett harmadik országok 
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szabályozási rendszereibe vetett bizalom 

elérése és fenntartása érdekében az 

Ügynökség felhatalmazást kap arra, hogy 

elvégezze a szükséges műszaki 

értékeléseket, valamint a harmadik 

országok jogszabályainak és a külföldi 

légügyi hatóságoknak az értékelését. Az 

említett értékelések elvégzése céljából az 

Ügynökség a 77. cikk (2) bekezdésével 

összhangban munkamegállapodásokat 

köthet. 

 

 

Módosítás 214 

Rendeletre irányuló javaslat 

57 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 117. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, megállapítva a harmadik 

országok jogszabályai szerint kiadott, a 

polgári légi közlekedési szabályoknak való 

megfelelést igazoló tanúsítványok és 

egyéb dokumentumok elfogadásának 

részletes szabályait. 

 

 

Módosítás 215 

Rendeletre irányuló javaslat 

58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Ügynökség és a nemzeti illetékes 

hatóságok az e rendelet szerinti tanúsítási 

és felügyeleti feladataikat átruházhatják 

olyan minősített szervezetekre, amelyek a 

VI. mellékletben szereplő kritériumokat 

teljesítik és erről akkreditációval 

rendelkeznek. A minősített szervezetek 

szolgáltatásainak igénybevétele esetén az 

Ügynökség és a nemzeti illetékes 

hatóságok rendszert hoznak létre az 

Az Ügynökség és a nemzeti illetékes 

hatóságok az e rendelet szerinti tanúsítási 

és felügyeleti feladataikat átruházhatják 

olyan minősített szervezetekre, amelyek a 

VI. mellékletben szereplő kritériumokat 

teljesítik és erről az 51. cikk (10) 

bekezdésének ha) pontjával összhangban 

akkreditációval rendelkeznek. A minősített 

szervezetek szolgáltatásainak 

igénybevétele esetén az Ügynökség és a 
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akkreditálásához, valamint annak 

értékeléséhez, hogy a minősített 

szervezetek – az akkreditáció időpontjában, 

illetve a későbbiekben folyamatosan – 

megfelelnek-e a vonatkozó 

követelményeknek. 

nemzeti illetékes hatóságok rendszert 

hoznak létre az akkreditálásához, valamint 

annak értékeléséhez, hogy a minősített 

szervezetek – az akkreditáció időpontjában, 

illetve a későbbiekben folyamatosan – 

megfelelnek-e a vonatkozó 

követelményeknek. 

 

Módosítás  216 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az (1) bekezdésben említett 

intézkedések időtartama meghaladja a 

nyolc egymást követő hónapot, vagy ha 

egy tagállam ugyanazt az intézkedést több 

alkalommal is meghozza és ezek 

időtartama együttesen meghaladja a nyolc 

hónapot, akkor az Ügynökség 

megvizsgálja, hogy teljesültek-e az (1) 

bekezdésben említett feltételek, és a 

vizsgálat eredményéről az (1) bekezdésben 

említett értesítés kézhezvételének 

időpontjától számítva három hónapon 

belül ajánlást terjeszt a Bizottság elé. Az 

ajánlást az Ügynökség közzéteszi a 63. 

cikk alapján létrehozott adattárban. 

Az (1) bekezdésben említett értesítés 

kézhezvételét követően, az Ügynökség 

haladéktalanul megvizsgálja, hogy 

teljesültek-e az (1) bekezdésben említett 

feltételek. 

 

Módosítás  217 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy 

a feltételek teljesültek, haladéktalanul 

megvizsgálja, hogy kezelni tudja-e a 

tagország által azonosított problémát a 65. 

cikk (4) bekezdésének első albekezdésében 

hivatkozott határozatok meghozatalával, 

ezzel egyértelművé téve a tagország által 

megtenni szükséges intézkedéseket. Ha az 

Ügynökség úgy véli, hogy a probléma 
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ezzel a módszerrel kezelhető, meghozza az 

erre vonatkozó határozatot. Ha az 

Ügynökség úgy véli, hogy a probléma 

ezzel a módszerrel nem kezelhető, ajánlást 

tesz a Bizottságnak, hogy az e rendelet 

alapján elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat vagy végrehajtási 

aktusokat módosítsa az (1) bekezdés 

alkalmazásának figyelembevételével. 

 

Módosítás  218 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy 

ezek a feltételek nem teljesültek, 

haladéktalanul ajánlást fogalmaz meg a 

Bizottság részére a vizsgálat eredménye 

tekintetében. Az ajánlást az Ügynökség 

közzéteszi a 63. cikk alapján létrehozott 

adattárban. 

 

Módosítás  219 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez esetben a Bizottság – az ajánlásban 

foglaltak figyelembevételével – értékeli, 

hogy teljesültek-e az említett feltételek. Ha 

a Bizottság megállapítja, hogy a feltételek 

nem teljesültek, vagy ha az Ügynökség 

megállapításaitól eltérő következtetésre 

jut, akkor az ajánlás kézhezvételének 

időpontjától számítva három hónapon 

belül erről szóló végrehajtási határozatot 

hoz, amelyet közzé kell tenni az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában, továbbá fel kell 

venni a 63. cikk alapján létrehozott 

adattárba. 

törölve 
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Módosítás  220 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érintett tagállamoknak a végrehajtási 

határozatról szóló értesítés időpontjában 

haladéktalanul meg kell szüntetniük az 

(1) bekezdés alapján hozott 

intézkedéseiket. 

törölve 

 

Módosítás  221 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben említett 

értesítés kézhezvételekor az Ügynökség 

indokolatlan késedelem nélkül azt is 

megvizsgálja, hogy a tagállam által feltárt 

probléma megoldható-e az Ügynökség 

által a 65. cikk (4) bekezdése első 

albekezdésében említett határozatok 

meghozatala révén oly módon, hogy a 

későbbiekben ne legyen szükség a 

tagállam által hozott intézkedések 

fenntartására. Ha az Ügynökség úgy véli, 

hogy a probléma ezzel a módszerrel 

kezelhető, meghozza az erre vonatkozó 

határozatot. Ha az Ügynökség úgy véli, 

hogy a probléma ezzel a módszerrel nem 

kezelhető, ajánlást fogalmaz meg a 

Bizottság részére, amelyben megjelöli, 

hogy az e rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

vagy végrehajtási aktusok tekintetében – 

az (1) bekezdés alkalmazásának 

figyelembevételével – milyen 

módosításokat tart szükségesnek. 

(3) A Bizottság – az Ügynökség 

ajánlásában foglaltak figyelembevételével 

– értékeli, hogy teljesültek-e az említett 

feltételek. 
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Módosítás  222 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 

a feltételek nem teljesültek, vagy ha az 

Ügynökség megállapításaitól eltérő 

következtetésre jut, akkor az ajánlás 

kézhezvételének időpontjától számítva egy 

hónapon belül erről szóló és az 

eredményeket is tartalmazó végrehajtási 

aktust fogad el, amelyet közzé kell tenni az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, 

továbbá fel kell venni a 63. cikk alapján 

létrehozott adattárba. 

 Az érintett tagállamok a végrehajtási 

aktusokról szóló bizottsági értesítést 

követően haladéktalanul megszüntetik az 

(1) bekezdés alapján hozott 

intézkedéseiket. 

 

Módosítás 223 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a biztonság és a környezetvédelem 

mindvégig kellő mértékben szavatolva van 

és teljesülnek a vonatkozó alapvető 

követelmények, szükség esetén 

kockázatcsökkentő intézkedések 

alkalmazása révén; 

b) a biztonság és a környezetvédelem 

mindvégig egységesen magas szinten 

szavatolva van és teljesülnek a vonatkozó 

alapvető követelmények, szükség esetén 

kockázatcsökkentő intézkedések 

alkalmazása révén; 

 

Módosítás  224 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az (1) bekezdésben említett 

mentességek időtartama meghaladja a 

Ha az (1) bekezdésben említett 

mentességek időtartama meghaladja a két 
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nyolc egymást követő hónapot, vagy ha 

egy tagállam ugyanazt a mentességet több 

alkalommal is biztosította és ezek 

időtartama együttesen meghaladja a nyolc 

hónapot, akkor az Ügynökség 

megvizsgálja, hogy teljesültek-e az (1) 

bekezdésben említett feltételek, és a 

vizsgálat eredményéről az (1) bekezdésben 

említett értesítés kézhezvételének 

időpontjától számítva három hónapon 

belül ajánlást terjeszt a Bizottság elé. Az 

ajánlást az Ügynökség közzéteszi a 63. 

cikk alapján létrehozott adattárban. 

egymást követő hónapot, vagy ha egy 

tagállam ugyanazt a mentességet több 

alkalommal is biztosította és ezek 

időtartama együttesen meghaladja a két 

hónapot, akkor az Ügynökség 

megvizsgálja, hogy teljesültek-e az (1) 

bekezdésben említett feltételek, és a 

vizsgálat eredményéről az (1) bekezdésben 

említett utolsó értesítés kézhezvételének 

időpontjától számítva egy hónapon belül 

ajánlást terjeszt a Bizottság elé. Az ajánlást 

az Ügynökség közzéteszi a 63. cikk alapján 

létrehozott adattárban. 

 

Módosítás  225 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez esetben a Bizottság – az ajánlásban 

foglaltak figyelembevételével – értékeli, 

hogy teljesültek-e az említett feltételek. Ha 

a Bizottság megállapítja, hogy a feltételek 

nem teljesültek, vagy ha az Ügynökség 

megállapításaitól eltérő következtetésre jut, 

akkor az ajánlás kézhezvételének 

időpontjától számítva 3 hónapon belül 

végrehajtási határozatot hoz, amelyet 

közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, továbbá fel kell venni a 63. cikk 

alapján létrehozott adattárba. 

Ez esetben a Bizottság – az ajánlásban 

foglaltak figyelembevételével – értékeli, 

hogy teljesültek-e az említett feltételek. Ha 

a Bizottság megállapítja, hogy a feltételek 

nem teljesültek, vagy ha az Ügynökség 

megállapításaitól eltérő következtetésre jut, 

akkor az ajánlás kézhezvételének 

időpontjától számítva egy hónapon belül 

végrehajtási aktusokat fogad el, amelyet 

közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, továbbá fel kell venni a 63. cikk 

alapján létrehozott adattárba. 

Módosítás  226 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha egy tagállam úgy véli, hogy a 

mellékletekben foglalt alapvető 

követelményeknek való megfelelés az e 

rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 

végrehajtási aktusokban 

meghatározottaktól eltérő módszerekkel is 

Ha egy tagállam úgy véli, hogy a 

mellékletekben foglalt alapvető 

követelményeknek való megfelelés az e 

rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 

végrehajtási aktusokban 

meghatározottaktól eltérő módszerekkel is 
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bizonyítható, és ezek a módszerek az e 

rendelet hatálya alá tartozó személyek 

vagy az érintett hatóságok számára a 

polgári repülésbiztonság vagy a 

hatékonyság tekintetében előnyökkel 

járnak, akkor a 63. cikk alapján létrehozott 

adattár útján a Bizottság és az Ügynökség 

részére indokolással ellátott kérelmet 

nyújthat be, amelyben javasolhatja az 

érintett felhatalmazáson alapuló vagy 

végrehajtási jogi aktus módosítását, és 

annak az új módszerrel való kiegészítését. 

bizonyítható, és ezek a módszerek a polgári 

repülésbiztonság tekintetében jelentős 

előnyökkel járnak, akkor a 63. cikk alapján 

létrehozott adattár útján a Bizottság és az 

Ügynökség részére indokolással ellátott 

kérelmet nyújthat be, amelyben 

javasolhatja az érintett felhatalmazáson 

alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok 

módosítását, és annak az új módszerrel 

való kiegészítését, kitérve azon indokokra, 

amelyek bizonyítják ezen új módszerek 

szükségességét, valamint rögzítve a 

biztonság egyenlő szintű védelmének 

biztosítására irányuló feltételeket. 

 

Módosítás 227 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez esetben az Ügynökség indokolatlan 

késedelem nélkül ajánlást készít a 

Bizottságnak arról, hogy a tagállam 

kérelme megfelel-e az első albekezdés 

szerinti feltételeknek. 

Ez esetben az Ügynökség a kérelem 

kézhezvételét követő három hónapon belül 
ajánlást készít a Bizottságnak arról, hogy a 

tagállam kérelme megfelel-e az első 

albekezdés szerinti feltételeknek. 

 

 

Módosítás 228 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó 

témákkal kapcsolatos információk uniós 

szintű gyűjtését, cseréjét és elemzését az 

Ügynökség koordinálja. E célból az 

Ügynökség az e rendelet hatálya alá tartozó 

jogi és természetes személyekkel, illetve 

ezek társulásaival igazgatási 

megállapodásokat köthet az információk 

gyűjtése, cseréje és elemzése tekintetében. 

(2) Az Ügynökség koordinálja az e 

rendelet hatálya alá tartozó témákkal 

kapcsolatos információk uniós szintű 

gyűjtését, cseréjét és elemzését, beleértve a 

vészhelyzetben lévő légi járművek esetén 
az elmentett repülési adatokat és a 

pilótafülkében rögzített, a földi 

adatbázisokba letöltött hanganyagokat a 

balesetek kivizsgálása és megelőzése 

érdekében. E célból az Ügynökség az e 

rendelet hatálya alá tartozó jogi és 

természetes személyekkel, illetve ezek 
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társulásaival igazgatási megállapodásokat 

köthet az információk gyűjtése, cseréje és 

elemzése tekintetében. A 

megállapodásoknak lehetőleg 

rendelkezniük kell a meglévő csatornák 

használatáról, további jelentéstételi 

kötelezettségek bevezetése és további 

adminisztratív terhek előírása nélkül, 

valamint figyelembe véve az adatvédelem 

szükségességét. 

 

Módosítás  229 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság kérésére az Ügynökség 

megvizsgálja az e rendelet hatálya alá 

tartozó sürgős vagy fontos kérdéseket. A 

szóban forgó vizsgálatok elvégzése 

céljából a nemzeti illetékes hatóságok a 

adott esetben együttműködnek az 

Ügynökséggel. 

(3) A Bizottság kérésére az Ügynökség 

megvizsgálja az e rendelet hatálya alá 

tartozó sürgős vagy fontos kérdéseket. A 

szóban forgó vizsgálatok elvégzése 

céljából a nemzeti illetékes hatóságok 

együttműködnek az Ügynökséggel. 

 

 

Módosítás 230 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Annak érdekében, hogy a 

közvélemény átfogó képet kapjon a 

repülésbiztonság Unióban tapasztalható 

szintjéről, az Ügynökség évente jelentést 

tesz közzé a repülésbiztonsági helyzetről. 

A helyzetjelentésben a repülésbiztonság 

általános helyzetét kell bemutatni egyszerű, 

közérthető módon, kiemelve, hogy 

fennállnak-e fokozott biztonsági 

kockázatok. 

(6) Annak érdekében, hogy a 

közvélemény átfogó képet kapjon a 

repülésbiztonság Unióban tapasztalható 

szintjéről, az Ügynökség évente, vagy 

különleges körülmények fennállásakor 

szükség esetén jelentést tesz közzé a 

repülésbiztonsági helyzetről. A 

helyzetjelentésben a repülésbiztonság 

általános helyzetét kell bemutatni egyszerű, 

közérthető módon, kiemelve, hogy 

fennállnak-e fokozott biztonsági 

kockázatok. 
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Módosítás  231 

Rendeletre irányuló javaslat 

62 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Azokat az alkalmazottakat és szerződéses 

munkavállalókat, akik e rendelet és az e 

rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 

jogi aktusok alkalmazásában információkat 

szolgáltatnak, az e rendelet alapján 

szolgáltatott információk miatt nem érheti 

sérelem munkaadójuk részéről vagy azon 

szervezet részéről, amelynek szolgáltatást 

nyújtanak. 

A tagországok biztosítják, hogy azokat az 

alkalmazottakat és szerződéses 

munkavállalókat, akik e rendelet és az e 

rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 

jogi aktusok alkalmazásában információkat 

szolgáltatnak, az e rendelet alapján 

szolgáltatott információk miatt nem érheti 

sérelem munkaadójuk részéről vagy azon 

szervezet részéről, amelynek szolgáltatást 

nyújtanak. 

 

 

Módosítás 232 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Ügynökség és a nemzeti illetékes 

hatóságok által a III. fejezet 

rendelkezéseivel és az 53., 54., 55., 66., 

67., 68., 69. és 70. cikkel összhangban 

kiadott tanúsítványok és befogadott 

nyilatkozatok; 

a) az Ügynökség és a nemzeti illetékes 

hatóságok által a III. fejezet 

rendelkezéseivel és az 53., 54., 55., 66., 

67., 67a., 67b., 68., 69. és 70. cikkel 

összhangban kiadott tanúsítványok és 

befogadott nyilatkozatok. 

 

 

Módosítás 233 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – m a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ma) az Unión belüli általános célú légi 

közlekedésre – azon belül a lajstromozott 

légi járművek és a kiadott 

pilótatanúsítványok számára –, valamint a 

kapcsolódó engedélyekre vonatkozó 

adatok; 



 

PE576.812v02-00 102/167 RR\1111635HU.docx 

HU 

 

 

Módosítás 234 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – m b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 mb) az Ügynökség által a 76. cikk (3) 

bekezdésével összhangban kiadott, a 

konfliktuszónák feletti repülésekre 

vonatkozó ajánlások és kötelező erejű 

utasítások; 

 

Módosítás  235 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

AZ EURÓPAI UNIÓ 

REPÜLÉSBIZTONSÁGI 
ÜGYNÖKSÉGE 

AZ EURÓPAI UNIÓ REPÜLÉSI 

ÜGYNÖKSÉGE 

 

Módosítás  236 

Rendeletre irányuló javaslat 

64 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létrejön az Európai Unió 

Repülésbiztonsági Ügynöksége. 

(1) Létrejön az Európai Unió Repülési 

Ügynöksége. 

 

Módosítás  237 

Rendeletre irányuló javaslat 

64 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) az Európai Unió repülési 

szabványaival és szabályaival kapcsolatos 

közösségi álláspontok támogatása 
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nemzetközi szinten azáltal, hogy harmadik 

országokkal és nemzetközi szervezetekkel 

megfelelő együttműködést hoznak létre. 

 

Módosítás 238 

Rendeletre irányuló javaslat 

64 cikk – 2 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) együttműködik más uniós 

intézményekkel, szervekkel, irodákkal és 

ügynökségekkel olyan területeken, ahol 

azok tevékenysége összekapcsolódik a 

polgári repülés műszaki aspektusaival. 

i) együttműködik más uniós 

intézményekkel, szervekkel, irodákkal és 

ügynökségekkel olyan területeken, ahol 

azok tevékenysége összekapcsolódik a 

polgári repülés műszaki aspektusaival, 

mely esetekben e tevékenységek költségeit 

nem az Ügynökség viseli. 

 

Módosítás 239 

Rendeletre irányuló javaslat 

65 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Kérésre az Ügynökség segíti a 

Bizottság munkáját az e rendeletet érintő 

módosításjavaslatok, valamint az e rendelet 

alapján elfogadandó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok és végrehajtási 

aktusok előkészítésében. A Bizottságnak 

ilyen célból beterjesztett dokumentumokat 

az Ügynökség vélemények formájában 

nyújtja be. 

(1) A Bizottság vagy bármely más, e 

rendelet hatálya alá tartozó jogi vagy 

természetes személy kérésére az 

Ügynökség segíti a Bizottság munkáját az 

e rendeletet érintő módosításjavaslatok, 

valamint az e rendelet alapján elfogadandó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusok előkészítésében. Az 

ilyen jellegű javaslatoknak lehetőség 

szerint olyan követelményeket kell 

meghatározniuk, amelyek az elérendő 

célokra összpontosítanak, de lehetőséget 

adnak e célok különböző módokon történő 

elérésére. A Bizottságnak ilyen célból 

beterjesztett dokumentumokat az 

Ügynökség vélemények formájában nyújtja 

be. 

 

Módosítás 240 

Rendeletre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Ügynökség meghozza az 53., 54., 55., 

66., 67., 68., 69., 70., 71. és 73. cikk 

alkalmazásához szükséges határozatokat. 

Az Ügynökség meghozza az 53., 54., 55., 

66., 67., 67a., 67b., 68., 69., 70., 71. és 73. 

cikk alkalmazásához szükséges 

határozatokat. 

Módosítás  241 

Rendeletre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Ügynökség a 60. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott helyzetekben és feltételek 

mellett mentességet biztosíthat bármely 

olyan jogi vagy természetes személynek, 

aki számára bizonyítványt adott ki. Ez 

esetben az Ügynökség a 63. cikk alapján 

létrehozott adattár útján haladéktalanul 

értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot 

a biztosított mentességekről, annak 

okairól és – adott esetben – az alkalmazott 

enyhítő intézkedésekről. Amennyiben a 

mentesség időtartama meghaladja a nyolc 

egymást követő hónapot, vagy az 

Ügynökség ugyanazt a mentességet 

ismétlődően megadja, és az összesített 

időtartam meghaladja a nyolc hónapot, a 

Bizottság megvizsgálja, hogy teljesültek-e 

az említett feltételek, és ha azt állapítja 

meg, hogy nem, akkor erre vonatkozó 

végrehajtási határozatot fogad el, melyet 

közzétesz az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, és bevisz a 63. cikk alapján 

létrehozott adattárba. Az Ügynökség az 

említett végrehajtási határozatról szóló 

értesítést követően haladéktalanul 

visszavonja a mentességet. 

Az Ügynökség a 60. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott helyzetekben és feltételek 

mellett mentességet biztosíthat bármely 

olyan jogi vagy természetes személynek, 

aki számára bizonyítványt adott ki. 

 Amennyiben ezek a mentességek 

túlmutatnak az Ügynökségnek a 66. cikk 

(1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott egyedi 

hatáskörein, az Ügynökség a 63. cikk 

alapján létrehozott adattár útján 

haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a 
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többi tagállamot a biztosított 

mentességekről, annak okairól és – adott 

esetben – az alkalmazott enyhítő 

intézkedésekről.  

 Továbbá amennyiben a mentesség 

időtartama meghaladja a két egymást 

követő hónapot, vagy az Ügynökség 

ugyanazt a mentességet ismétlődően 

megadja, és az összesített időtartam 

meghaladja a két hónapot, a Bizottság 

megvizsgálja, hogy teljesültek-e az említett 

feltételek, és ha azt állapítja meg, hogy 

nem, akkor erre vonatkozó, az 

eredményeket tartalmazó végrehajtási 

aktusokat fogad el, melyeket közzétesz az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 

bevisz a 63. cikk alapján létrehozott 

adattárba.  

 Az Ügynökség ezen végrehajtási 

aktusokról szóló értesítést követően 

haladéktalanul visszavonja a mentességet. 

 

Módosítás 242 

Rendeletre irányuló javaslat 

65 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az Ügynökség kiadja a 68. cikk (2) 

bekezdése ba) pontjának alkalmazásához 

szükséges, kötelező erejű utasításokat. 

 

 

Módosítás 243 

Rendeletre irányuló javaslat 

65 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Ügynökség indokolatlan 

késedelem nélkül reagál az e rendelet 

hatálya alá tartozó biztonsági problémákra, 

és meghatározza az e rendelet előírásainak 

hatálya alá tartozó illetékes nemzeti 

hatóságok vagy jogi és természetes 

személyek által megteendő kiigazító 

(6) Az Ügynökség indokolatlan 

késedelem nélkül reagál az e rendelet 

hatálya alá és hatáskörébe tartozó 

biztonsági problémákra, és az 1. cikkben 

meghatározott célkitűzések biztosítása 

érdekében meghatározza az e rendelet 

előírásainak hatálya alá tartozó illetékes 
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intézkedéseket, és az említett 

hatóságokhoz és személyekhez eljuttatja a 

kapcsolódó információkat, ideértve 

utasításokat és ajánlásokat is, 

amennyiben ezek szükségesek az 1. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

biztosításához. 

nemzeti hatóságok vagy jogi és természetes 

személyek által megteendő kiigazító 

intézkedéseket. Az Ügynökség az e 

kiigazító intézkedésekkel kapcsolatos 

információkat eljuttatja azon nemzeti 

illetékes hatóságokhoz és azon 

személyekhez, amelyek tekintetében 

illetékes hatóságnak minősül. 

 

Módosítás 244 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában és b) pontjának i. alpontjában 

említett termékeket, részegységeket és fel 

nem szerelt berendezéseket illetően az 

Ügynökség – adott esetben és a Chicagói 

Egyezményben vagy annak mellékleteiben 

meghatározott módon – a tagállamok 

nevében átveszi a tervező, gyártó vagy 

nyilvántartó állam funkcióit és feladatait, 

amennyiben ezek a funkciók és feladatok 

kapcsolódnak a terv-jóváhagyáshoz és a 

folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó 

kötelező tájékoztatáshoz. E célból az 

Ügynökség különösen: 

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett termékeket, 

részegységeket és fel nem szerelt 

berendezéseket illetően az Ügynökség – 

adott esetben és a Chicagói Egyezményben 

vagy annak mellékleteiben meghatározott 

módon – a tagállamok nevében átveszi a 

tervező, gyártó vagy nyilvántartó állam 

funkcióit és feladatait, amennyiben ezek a 

funkciók és feladatok kapcsolódnak a terv-

jóváhagyáshoz és a folyamatos légi 

alkalmasságra vonatkozó kötelező 

tájékoztatáshoz. E célból az Ügynökség 

különösen: 

 

Módosítás  245 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a terméktervekre kiadott, a 11. cikk 

és a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontja 

szerinti típusalkalmassági bizonyítványok, 

korlátozott típusalkalmassági 

bizonyítványok, módosításokra vonatkozó 

bizonyítványok, ideértve a kiegészítő 

típusalkalmassági bizonyítványt is, 

valamint javítási tervre vonatkozó 

jóváhagyások tekintetében felel az 51. cikk 

(3) bekezdése szerinti tanúsítási, 

f) a terméktervekre kiadott, a 11. cikk 

és a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontja 

szerinti típusalkalmassági bizonyítványok, 

korlátozott típusalkalmassági 

bizonyítványok, módosításokra vonatkozó 

bizonyítványok, ideértve a kiegészítő 

típusalkalmassági bizonyítványt is, 

valamint javítási tervre vonatkozó 

jóváhagyások tekintetében felel az 51. cikk 

(2) bekezdése szerinti tanúsítási, 
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felügyeleti és végrehajtási feladatokért ; felügyeleti és végrehajtási feladatokért; 

 

Módosítás  246 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a részegységek és a fel nem szerelt 

berendezések 12. és 13. cikkben említett 

tervezési engedélyei tekintetében felel az 

51. cikk (3) bekezdése szerinti tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatokért; 

g) a részegységek és a fel nem szerelt 

berendezések 12. és 13. cikkben említett 

tervezési engedélyei tekintetében felel az 

51. cikk (2) bekezdése szerinti tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatokért; 

 

Módosítás 247 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) biztosítja az általa tanúsított és 

felügyelt termékek, részegységek és fel 

nem szerelt berendezések terveire 

vonatkozó folyamatos légialkalmassági 

feladatokat, beleértve a biztonsági vagy 

védelmi problémákra történő, indokolatlan 

késedelem nélküli reagálást, valamint az 

alkalmazandó kötelező információ kiadását 

és terjesztését; 

i) biztosítja az általa tanúsított és 

felügyelt termékek, részegységek és fel 

nem szerelt berendezések terveire 

vonatkozó folyamatos légialkalmassági 

feladatokat, beleértve a repülésbiztonsági 

vagy -védelmi problémákra történő, 

indokolatlan késedelem nélküli reagálást, 

valamint az alkalmazandó kötelező 

információ kiadását és terjesztését; 

 

Módosítás  248 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Ügynökség felel az 51. cikk (3) 

bekezdése szerinti tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a következők 

tekintetében: 

(2) Az Ügynökség felel az 51. cikk (2) 

bekezdése szerinti tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a következők 

tekintetében: 
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Módosítás  249 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség felel az 51. cikk (3) 

bekezdése szerinti felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a 22. cikkben 

említett, a pilóták és a légiutas-kísérők 

képzésével foglalkozó szervezetek és a 

repülőorvosi központok tekintetében, 

amennyiben ezen szervezetek és központok 

székhelye azon a területen kívül található, 

amelyért a Chicagói Egyezmény 

értelmében a tagállamok valamelyike felel. 

(1) Az Ügynökség felel az 51. cikk (2) 

bekezdése szerinti felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a 22. cikkben 

említett, a pilóták és a légiutas-kísérők 

képzésével foglalkozó szervezetek és a 

repülőorvosi központok tekintetében, 

amennyiben ezen szervezetek és központok 

székhelye azon a területen kívül található, 

amelyért a Chicagói Egyezmény 

értelmében a tagállamok valamelyike felel. 

 

Módosítás  250 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Ügynökség felel az 51. cikk (3) 

bekezdése szerinti felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a 23. cikk szerinti 

repülésszimulációs oktatóeszközök 

bizonyítványai tekintetében valamennyi 

alábbi esetben: 

(2) Az Ügynökség felel az 51. cikk (2) 

bekezdése szerinti felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a 23. cikk szerinti 

repülésszimulációs oktatóeszközök 

bizonyítványai tekintetében valamennyi 

alábbi esetben: 

 

 

Módosítás 251 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 67a. cikk 

 Biztonsági szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelések 

 A 31. cikkben említett biztonsági 

szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelések tekintetében az Ügynökség: 
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 a)  megállapítja az azokra a biztonsági 

szempontból kritikus repülőtéri 

felszerelésekre vonatkozó részletes 

előírásokat, amelyeket a 31. cikk szerint 

engedélyeztetni kell, és azokról értesíti a 

kérelmezőt; 

 b)  a biztonsági szempontból kritikus 

repülőtéri felszerelések vonatkozásában a 

31. cikkel összhangban kiadott 

bizonyítványok és megtett nyilatkozatok 

tekintetében felel az 51. cikk (2) bekezdése 

szerinti tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért. 

 

Módosítás 252 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 67b. cikk 

 Légi üzemeltetők tanúsítása 

 Az Ügynökség adott esetben és a Chicagói 

Egyezményben vagy annak mellékleteiben 

meghatározottak szerint a tagállamok 

nevében ellátja az üzemben tartás szerinti 

állam funkcióit és feladatait a 27. cikk (1) 

bekezdésében említett és olyan, 

kereskedelmi célú légi fuvarozást végző 

üzemben tartók vonatkozásában, amely: 

 a)  különböző tagállamok területén 

elhelyezkedő repülőterek között valósul 

meg; 

 b)  valamely tagállam területén kívül 

elhelyezkedő repülőteret érint. 

 E célból ezen üzemben tartók 

vonatkozásában az Ügynökség felel az 51. 

cikk (2) bekezdése szerinti tanúsítási, 

felügyeleti és végrehajtási feladatokért. 

 

Módosítás  253 

Rendeletre irányuló javaslat 

68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség felel az 51. cikk (3) 

bekezdése szerinti tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a következők 

tekintetében: 

(1) Az Ügynökség felel az 51. cikk (2) 

bekezdése szerinti tanúsítási, felügyeleti és 

végrehajtási feladatokért a következők 

tekintetében: 

 

Módosítás  254 

Rendeletre irányuló javaslat 

68 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a 37. cikk szerinti szervezetek 

tanúsítványai és nyilatkozatai, amennyiben 

ezek a szervezetek részt vesznek a 

páneurópai ATM/ANS-rendszerek és -

rendszerelemek tervezésében, 

előállításában vagy karbantartásában; 

c) a 37. cikk szerinti szervezetek 

tanúsítványai és nyilatkozatai, amennyiben 

ezek a szervezetek részt vesznek az olyan 

páneurópai ATM/ANS-rendszerek és -

rendszerelemek tervezésében, 

előállításában vagy karbantartásában, 

melyek a biztonság és átjárhatóság alapját 

képezik; 

 

Módosítás  255 

Rendeletre irányuló javaslat 

68 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az Ügynökség által az a) és b) pont 

szerinti tanúsítvánnyal ellátott ATM/ANS-

szolgáltatóknak azon ATM/ANS-

rendszerekre és -rendszerelemekre 

vonatkozó nyilatkozatai, amelyeket a 

szóban forgó szolgáltatók a 38. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően helyeztek 

üzembe. 

d) az Ügynökség által az a) és b) pont 

szerinti tanúsítvánnyal ellátott ATM/ANS-

szolgáltatóknak azon ATM/ANS-

rendszerekre és -rendszerelemekre 

vonatkozó nyilatkozatai, melyek a 

biztonság és az átjárhatóság alapját 

képezik és amelyeket a szóban forgó 

szolgáltatók a 38. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően helyeztek üzembe. 

 

Módosítás  256 

Rendeletre irányuló javaslat 

68 cikk – 2 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a 39. cikk értelmében 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok akként rendelkeznek, felel az 51. 

cikk (3) bekezdése szerinti tanúsítással, 

felügyelettel és végrehajtással kapcsolatos 

feladatokért azon ATM/ANS-rendszerekre 

és -rendszerelemekre vonatkozó 

bizonyítványok és nyilatkozatok 

tekintetében, amelyek a 38. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően 

elengedhetetlenek a biztonság és az 

átjárhatóság szempontjából. 

b) amennyiben a 39. cikk értelmében 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok akként rendelkeznek, felel az 51. 

cikk (2) bekezdése szerinti tanúsítással, 

felügyelettel és végrehajtással kapcsolatos 

feladatokért azon ATM/ANS-rendszerekre 

és -rendszerelemekre vonatkozó 

bizonyítványok és nyilatkozatok 

tekintetében, amelyek a 38. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően 

elengedhetetlenek a biztonság és az 

átjárhatóság szempontjából. 

 

Módosítás 257 

Rendeletre irányuló javaslat 

68 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Annak érdekében, hogy az egységes 

európai égbolt légterében folyamatosan 

biztosított legyen az ATM/ANS-

szolgáltatás nyújtása, az Ügynökség – a 

hálózatirányítóval szoros 

együttműködésben – kötelező erejű 

utasításokat ad ki, összhangban a 39. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal. 

 

Módosítás  258 

Rendeletre irányuló javaslat 

69 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Ügynökség felel az 51. cikk (3) 

bekezdése szerinti tanúsítással, 

felügyelettel és végrehajtással kapcsolatos 

feladatokért a légiforgalmi irányítók 42. 

cikkben említett képzési szervezeteinek, 

valamint – adott esetben – e szervezetek 

személyzetének tanúsítványai tekintetében, 

amennyiben ezen szervezetek székhelye 

Az Ügynökség felel az 51. cikk (2) 

bekezdése szerinti tanúsítással, 

felügyelettel és végrehajtással kapcsolatos 

feladatokért a légiforgalmi irányítók 42. 

cikkben említett képzési szervezeteinek, 

valamint – adott esetben – e szervezetek 

személyzetének tanúsítványai tekintetében, 

amennyiben ezen szervezetek székhelye 
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azon a területen kívül található, amelyért a 

Chicagói Egyezmény értelmében a 

tagállamok valamelyike felel. 

azon a területen kívül található, amelyért a 

Chicagói Egyezmény értelmében a 

tagállamok valamelyike felel. 

 

Módosítás  259 

Rendeletre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség felel az 51. cikk (3) 

bekezdése szerinti tanúsítással, 

felügyelettel és végrehajtással kapcsolatos 

feladatokért a 49. cikk (1) és (2) 

bekezdésében említett üzembentartási 

engedélyek, valamint a 49. cikk (2) 

bekezdésében említett üzemben tartói 

nyilatkozatok tekintetében, kivéve, ha az 

érintett üzemben tartó esetében az üzemben 

tartás szerinti államnak funkcióit és 

feladatait valamely tagállam látja el. 

(1) Az Ügynökség felel az 51. cikk (2) 

bekezdése szerinti tanúsítással, 

felügyelettel és végrehajtással kapcsolatos 

feladatokért a 49. cikk (1) és (2) 

bekezdésében említett üzembentartási 

engedélyek, valamint a 49. cikk (2) 

bekezdésében említett üzemben tartói 

nyilatkozatok tekintetében, kivéve, ha az 

érintett üzemben tartó esetében az üzemben 

tartás szerinti államnak funkcióit és 

feladatait valamely tagállam látja el. 

 

Módosítás 260 

Rendeletre irányuló javaslat 

70 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Kérésre az Ügynökség – a 

harmadik országbeli üzemben tartók és 

felügyeletért felelős hatóságok szükséges 

értékelésének elvégzésével, ezen belül 

helyszíni szemlék végzésével – segíti a 

Bizottságot a 2011/2005/EK rendelet 

végrehajtásában. Az Ügynökség az 

értékelések eredményeit a megfelelő 

ajánlásokkal együtt a Bizottság 

rendelkezésére bocsátja. 

(3) Kérésre az Ügynökség – a 

harmadik országbeli üzemben tartók és 

felügyeletért felelős hatóságok valamennyi 

szükséges biztonsági értékelésének 

elvégzésével, ezen belül helyszíni szemlék 

végzésével – segíti a Bizottságot a 

2011/2005/EK rendelet végrehajtásában. 

Az Ügynökség az értékelések eredményeit 

a megfelelő ajánlásokkal együtt a Bizottság 

rendelkezésére bocsátja. 

 

 

Módosítás 261 

Rendeletre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség kérésére a Bizottság 

az alábbi szankciók közül kiszabhat 

legalább egyet azon jogi vagy természetes 

személyre, akinek részére e rendeletnek 

megfelelően bizonyítványt adott ki, vagy 

aki nyilatkozatot tett neki: 

(1) Az Ügynökség kérésére a Bizottság 

az alábbi szankciók közül kiszab legalább 

egyet azon jogi vagy természetes 

személyre, akinek részére e rendeletnek 

megfelelően bizonyítványt adott ki, vagy 

aki nyilatkozatot tett neki: 

 

Módosítás  262 

Rendeletre irányuló javaslat 

72 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A pénzbírságok összege nem haladhatja 

meg az érintett jogi vagy természetes 

személy éves jövedelmének vagy 

árbevételének 4 %-át. A kényszerítő bírság 

összege nem haladhatja meg az érintett jogi 

vagy természetes személy átlagos napi 

jövedelmének vagy árbevételének 2,5 %-

át. 

A pénzbírságok összege nem haladhatja 

meg az érintett jogi vagy természetes 

személy jogsértéssel kapcsolatos 

tevékenységein keresztül elért éves 

jövedelmének vagy árbevételének 4%-át. A 

kényszerítő bírság összege nem haladhatja 

meg az érintett természetes vagy jogi 

személy átlagos napi jövedelmének vagy 

árbevételének 2,5%-át. 

Módosítás  263 

Rendeletre irányuló javaslat 

72 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság csak akkor szabhat ki 

az (1) bekezdés szerint pénzbírságot és 

kényszerítő bírságot, ha az e rendeletben és 

az e rendelet alapján elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban az 

ilyen jogsértések kezelésére előírt más 

intézkedések alkalmatlanok vagy 

aránytalanok lennének. 

(3) A Bizottság csak olyan esetekben 

szabhat ki az (1) bekezdés szerint 

pénzbírságot és kényszerítő bírságot, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

jogsértések a biztonság fenntartását vagy 

a környezet védelmét érintik, és ha az e 

rendeletben és az e rendelet alapján 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokban az ilyen jogsértések kezelésére 

előírt más intézkedések elégtelennek vagy 

aránytalannak bizonyulnak. 
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Módosítás 264 

Rendeletre irányuló javaslat 

73 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) átvizsgáljon, lemásoljon vagy 

kivonatoljon a szóban forgó hatóságok és 

személyek által őrzött vagy számukra 

hozzáférhető bármely dokumentumot, 

feljegyzést vagy adatot, függetlenül a 

szóban forgó információkat tároló 

adathordozó típusától. 

d) átvizsgáljon, lemásoljon vagy 

kivonatoljon a folyamatban lévő vizsgálat 

vagy nyomonkövetési tevékenység 

szempontjából fontos, és a szóban forgó 

hatóságok és személyek által őrzött vagy 

számukra hozzáférhető bármely 

dokumentumot, feljegyzést vagy adatot, 

függetlenül a szóban forgó információkat 

tároló adathordozó típusától. 

 

Módosítás 265 

Rendeletre irányuló javaslat 

73 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az Ügynökség összefoglalót tesz 

közzé arról, miként alkalmazzák e rendelet 

és az e rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusok rendelkezéseit az 

egyes tagállamokban. A tájékoztatásnak 

tartalmaznia kell a 61. cikk (6) 

bekezdésében említett éves biztonsági 

jelentésben szereplő információkat. 

(7) Az Ügynökség összefoglalót tesz 

közzé arról, miként alkalmazzák e rendelet 

és az e rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusok rendelkezéseit az 

egyes tagállamokban, beleértve az 

Ügynökség által elvégzett vizsgálatok 

eredményeinek összefoglalását. A 

tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 61. cikk 

(6) bekezdésében említett éves biztonsági 

jelentésben szereplő információkat. 

 

Módosítás 266 

Rendeletre irányuló javaslat 

73 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 73a. cikk 

 Közös tanúsítási és felügyeleti kultúra 

 Az Ügynökség tevékeny szerepet játszik 

egy közös tanúsítási és felügyeleti kultúra 

és a következetes hatósági gyakorlatok 
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kialakításában, biztosítandó, hogy 

teljesüljenek az 1. cikkben rögzített célok. 

E célból, valamint nyomonkövetési 

tevékenységeinek eredményeit figyelembe 

véve, az Ügynökség elvégzi legalább az 

alábbiakat: 

 a) az illetékes hatóságok általi 

szakértői értékelések rendszerének 

megszervezése a kapacitásépítés és a 

tudástranszfer érdekében; 

 b) a szükséges koordináció 

biztosítása, lehetővé téve a nemzeti 

hatóságok személyzete közötti cseréket; 

 c) szükség szerint konzultáció 

folytatása valamennyi érdekelt féllel a 

nyomonkövetés előrehaladásáról. 

 

Módosítás 267 

Rendeletre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség segíti a Bizottság 

munkáját a polgári repülés fő kutatási 

témáinak azonosításában, hozzájárulva 

ezzel a közpénzből finanszírozott kutatás-

fejlesztés és az e rendelet hatálya alá 

tartozó szakpolitikák közötti összhang és 

koordináció biztosításához. 

(1) Az Ügynökség segíti a Bizottságot 

a kiemelt kutatási témák azonosításában, 

hozzájárulva ezzel a légi közlekedés 

biztonságának és védelmének folyamatos 

fejlődéséhez és elősegítve az áruk és a 

személyek szabad mozgását, valamint 

fokozva az uniós légi közlekedési ágazat 

versenyképességét. Ezenfelül az 

Ügynökség segíti a Bizottság munkáját a 

polgári repülés fő kutatási témáinak 

azonosításában, többek között a biztonság, 

a védelem, valamint az éghajlat- és a 

környezetvédelem területén, hozzájárulva 

ezzel a közpénzből finanszírozott kutatás-

fejlesztés és az e rendelet hatálya alá 

tartozó szakpolitikák közötti összhang és 

koordináció biztosításához. 

 

Módosítás  268 

Rendeletre irányuló javaslat 

75 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség által a 11. cikk 

szerinti terméktervek vizsgálata érdekében 

a kibocsátások és a zaj tekintetében 

meghozott intézkedések célja a környezetre 

és az emberi egészségre gyakorolt, az 

érintett polgári repülési tevékenységek által 

okozott jelentősen káros hatások 

megelőzése. 

(1) Az Ügynökség által a 11. cikk 

szerinti terméktervek vizsgálata érdekében 

a kibocsátások és a zaj tekintetében a 

polgári légi járművekre vonatkozóan, 

valamint a nemzetközi szabványok és 

ajánlott gyakorlatok keretében meghozott 

intézkedések célja az éghajlatra, a 

környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt, az érintett polgári repülési 

tevékenységek által okozott jelentősen 

káros hatások megelőzése, figyelembe véve 

a környezeti előnyöket, a technológiai 

megvalósíthatóságot és a gazdasági 

kapacitást. 

Módosítás  269 

Rendeletre irányuló javaslat 

75 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezet védelme, az emberi 

egészség és a polgári repülés egyéb 

technikai területei közötti kölcsönhatások 

figyelembevétele érdekében a tagállamok, 

a Bizottság, az Ügynökség és más uniós 

intézmények, szervek, hivatalok és 

ügynökségek a maguk hatáskörében 

együttműködnek környezetvédelmi 

ügyekben, ideértve az 1907/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben21 

tárgyalt ügyeket. 

(2) Az éghajlat és a környezet 

védelme, az emberi egészség és a polgári 

repülés egyéb technikai területei közötti 

kölcsönhatások, valamint a környezeti 

előnyök, a műszaki megvalósíthatóság és 

a gazdasági kapacitás, továbbá a 

nemzetközi szabványok és ajánlott 

gyakorlatok keretének figyelembevétele 

érdekében a tagállamok, a Bizottság, az 

Ügynökség és más uniós intézmények, 

szervek, hivatalok és ügynökségek a 

maguk hatáskörében együttműködnek 

környezetvédelmi ügyekben, ideértve az 

1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben21 és a 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben21a, valamint a REACH 

irányelvben tárgyalt ügyeket. 

__________________ __________________ 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 18-i 1907/2006/EK rendelete a 

vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 18-i 1907/2006/EK rendelete a 

vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és 
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korlátozásáról (REACH), az Európai 

Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

1999/45/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 

1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 

2006.12.30., 1. o.). 

korlátozásáról (REACH), az Európai 

Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

1999/45/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 

1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 

2006.12.30., 1. o.). 

 21a Az Európai Parlament és a Tanács 

2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 

egységei Közösségen belüli kereskedelmi 

rendszerének létrehozásáról és a 

96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 

(HL L 275., 2003.10.25., 32. o.). 

 

Módosítás 270 

Rendeletre irányuló javaslat 

75 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Ügynökség segíti a Bizottság 

munkáját a polgári repülés 

környezetvédelmi politikáinak és 

intézkedéseinek meghatározásában és 

koordinációjában, mindenekelőtt 

tanulmányok készítésével, szimulációk 

elvégzésével és technikai tanácsadással. 

(3) Az Ügynökség segíti a Bizottság 

munkáját a polgári repülés 

környezetvédelmi politikáinak és 

intézkedéseinek meghatározásában és 

koordinációjában, mindenekelőtt 

tanulmányok készítésével, szimulációk 

elvégzésével és technikai tanácsadással 

azokon a területeken, ahol összefüggések 

állnak fenn a környezetvédelem, az 

emberi egészség és a polgári repülés egyéb 

technikai területei között. 

Módosítás  271 

Rendeletre irányuló javaslat 

75 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az érdekelt felek és a közvélemény 

tájékoztatása érdekében az Ügynökség 

háromévenként környezeti jelentést tesz 

közzé, amelyben objektíven beszámol az 

(4) Az érdekelt felek és a közvélemény 

tájékoztatása érdekében az Ügynökség 

legalább háromévenként környezeti 

jelentést tesz közzé, amelyben objektíven 
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uniós polgári repüléssel kapcsolatos 

környezetvédelem mindenkori helyzetéről. 

beszámol az uniós polgári repüléssel 

kapcsolatos környezetvédelem mindenkori 

helyzetéről. A jelentés felülvizsgálatakor 

az Ügynökség elsősorban az uniós 

intézmények és szervek számára már 

rendelkezésre álló, valamint nyilvánosan 

hozzáférhető információkra támaszkodik. 

Az Ügynökség is tesz ajánlásokat a 

magasabb szintű környezetvédelmi 

teljesítmény elérése érdekében, a 

nemzetközi szabványokkal és ajánlott 

gyakorlatokkal összhangban.  Az 

Ügynökség továbbá ajánlásokat tesz a 

rendszerben lévő rések és átfedések e 

területen szükséges különböző uniós 

intézkedések azonosításának, 

tervezésének, összehangolásának és 

egységességének biztosítása révén történő 

elkerülése érdekében.  

 

Módosítás 272 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A légi közlekedés védelme A polgári repülés biztonsága és védelme 

közötti kölcsönhatások  

 

Módosítás  273 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A polgári repülés biztonsága és 

védelme közötti kölcsönhatások 

figyelembevétele érdekében a tagállamok, 

a Bizottság és az Ügynökség 

együttműködnek a polgári repüléssel 

kapcsolatos védelmi ügyekben, ideértve a 

kibervédelmet is. 

(1) Azon területeken, amelyeken 

kölcsönhatások állnak fenn a polgári 

repülés biztonsága és védelme között, az 

Ügynökség, a tagállamok és a Bizottság 

együttműködnek a polgári repüléssel 

kapcsolatos védelmi ügyekben, ideértve a 

kibervédelmet is. 
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Módosítás  274 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Kérésre az Ügynökség technikai 

segítséget nyújt a Bizottságnak a 

300/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet22 végrehajtásában, 

ideértve a védelmi ellenőrzések 

végrehajtását és a szóban forgó rendelet 

alapján elfogadandó intézkedések 

előkészítését. 

(2) A polgári repülés biztonsága és 

védelme közötti kölcsönhatások 

fennállása esetén az Ügynökség kérésre 

technikai segítséget nyújt a Bizottságnak a 

vonatkozó uniós jogszabályok 
végrehajtásában, ideértve a légi 

járművekre, repülőterekre és ATM 

biztonsági rendszerekre irányuló védelmi 

ellenőrzések végrehajtását és a szóban 

forgó rendelet alapján elfogadandó 

intézkedések előkészítését. 

__________________  

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete 

a polgári légi közlekedés védelmének 

közös szabályairól és a 2320/2002/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 

L 97., 2008.4.9., 72. o.). 

 

 

Módosítás  275 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A polgári repülés jogsértő 

beavatkozások elleni védelme érdekében az 

Ügynökség megteheti a 65. cikk (6) 

bekezdése és a 66. cikk (1) bekezdésének i) 

pontja szerinti szükséges intézkedéseket. 

Az említett intézkedések megtétele előtt az 

Ügynökség megszerzi a Bizottság 

beleegyezését és egyeztet a tagállamokkal. 

(3) A polgári repülés jogsértő 

beavatkozások elleni védelméhez való 

hozzájárulás érdekében az Ügynökség 

szükség esetén indokolatlan késedelem 

nélkül reagál a valamennyi tagállamot 

érintő olyan sürgős problémákra, amelyek 

esetében kölcsönhatások állnak fenn a 

polgári repülés biztonsága és védelme 

között, és amelyek e rendelet hatálya alá 

tartoznak.   

E célból az Ügynökség: 

 a)  a 66. cikk (1) bekezdésének i) 

pontja szerinti intézkedéseket tehet a légi 

járművek terveiben fennálló 
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sebezhetőségek kezelése érdekében; 

 b)  az e rendelet rendelkezéseinek a 

hatálya alá tartozó nemzeti illetékes 

hatóságok vagy jogi és természetes 

személyek által teendő 

javítóintézkedéseket határozhat meg oly 

módon, hogy kötelező érvényű 

iránymutatásokat vagy ajánlásokat ad ki, 

és vonatkozó tájékoztatással láthatja el e 

hatóságokat és személyeket, például a 

konfliktuszónákban felmerülő polgári 

repülési kockázatokra vonatkozó 

információkkal és ajánlásokkal. 

 A (3) bekezdés a) és b) pontjában említett 

intézkedések megtétele előtt az Ügynökség 

megszerzi a Bizottság beleegyezését és 

egyeztet a tagállamokkal. Az Ügynökség 

ezen intézkedéseket – amennyiben 

lehetséges – közös uniós 

kockázatértékelésekre alapozza, és 

figyelembe veszi a gyors reagálás 

veszélyhelyzetekben való szükségességét. 

 

 

Módosítás 276 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 76a. cikk 

 Társadalmi-gazdasági tényezők 

 (1) A tagállamok, a Bizottság, az 

Ügynökség és más szervek 

együttműködnek azzal a céllal, hogy 

biztosítsák a polgári repülés biztonsága és 

az érintett társadalmi-gazdasági tényezők 

közötti kölcsönhatások figyelembevételét, 

többek között a szabályozási eljárásokban, 

valamint azzal a céllal, hogy azonosítsák a 

repülésbiztonságot érintő társadalmi-

gazdasági kockázatok megelőzésére 

alkalmas intézkedéseket. 

 (2) Az Ügynökség e kölcsönhatások 

kezelésekor bevonja az érintett érdekelt 
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feleket, és egyeztet velük. 

 (3) Az Ügynökség háromévenként 

jelentést tesz közzé, amelyben objektíven 

beszámol a megtett – különösen polgári 

repülés biztonsága és a társadalmi-

gazdasági tényezők közötti kölcsönhatások 

kezelésére irányuló – lépésekről és 

intézkedésekről. 

 

Módosítás  277 

Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Kérésre az Ügynökség segíti a 

Bizottság munkáját harmadik országokkal 

és nemzetközi szervezetekkel való 

kapcsolatának az e rendelet hatálya alá 

tartozó ügyek tekintetében történő 

alakításában. Ezt a segítséget az 

Ügynökség elsősorban a szabályok 

harmonizálása és a bizonyítványok 

kölcsönös elismerése terén nyújtja. 

(1) Az Ügynökség segíti a Bizottság 

munkáját harmadik országokkal és 

nemzetközi szervezetekkel való 

kapcsolatának az e rendelet hatálya alá 

tartozó ügyek tekintetében történő 

alakításában. Ezt a segítséget az 

Ügynökség elsősorban a szabályok 

harmonizálása, a bizonyítványok kölcsönös 

elismerése és az európai légiközlekedési 

ágazat érdekeinek előmozdítása és 

védelme terén nyújtja. 

 

Módosítás 278 

Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Ügynökség az e rendelet hatálya 

alá tartozó ügyekben együttműködhet a 

harmadik országok illetékes hatóságaival 

és a nemzetközi szervezetekkel. E célból az 

Ügynökség a Bizottság előzetes 

engedélyével munkamegállapodásokat 

köthet az említett hatóságokkal és 

nemzetközi szervezetekkel. 

(2) Az Ügynökség az e rendelet hatálya 

alá tartozó ügyekben együttműködhet a 

harmadik országok illetékes hatóságaival 

és a nemzetközi szervezetekkel. E célból az 

Ügynökség munkamegállapodásokat 

köthet az említett hatóságokkal és 

nemzetközi szervezetekkel. 

 

 

Módosítás  279 
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Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Ügynökség segíti a tagállamok 

munkáját a nemzetközi megállapodások, 

különösen a Chicagói Egyezmény alapján 

fennálló, e rendelet hatálya alá tartozó 

ügyekkel kapcsolatos kötelezettségeik 

teljesítésében. 

(3) Az Ügynökség segíti a tagállamok 

munkáját a nemzetközi megállapodások, 

különösen a Chicagói Egyezmény alapján 

fennálló, e rendelet hatálya alá tartozó 

ügyekkel kapcsolatos kötelezettségeik 

teljesítésében. Az Ügynökség e tekintetben 

a Chicagói Egyezmény szerinti regionális 

biztonságfelügyeleti szervezetként jár el, 

és megkapja az ilyen szervezetekre 

alkalmazandó előjogokat. 

 

Módosítás  280 

Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Amennyiben az Ügynökség úgy 

ítéli meg, hogy a jelen rendelet hatálya alá 

tartozó tanúsítás és egyéb technikai ügyek 

támogatása érdekében szükség van 

jelenlétére, a Bizottsággal egyeztetve 

hivatalokat állíthat fel e harmadik 

országokban és régiókban. 

 

Módosítás 281 

Rendeletre irányuló javaslat 

79 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bevált módszerek alkalmazása, valamint 

e rendelet és az e rendeleten alapuló 

intézkedések egységes végrehajtásának 

előmozdítása érdekében az Ügynökség 

képzési lehetőséget biztosíthat – akár 

külső képzésszolgáltatók révén is – a 

nemzeti illetékes hatóságok, a harmadik 

országok illetékes hatóságai, a nemzetközi 

szervezetek, az e rendelet hatálya alá 

tartozó jogi és természetes személyek és 

A bevált módszerek alkalmazása, valamint 

e rendelet és az e rendeleten alapuló 

intézkedések egységes végrehajtásának 

előmozdítása érdekében az Ügynökség a 

saját maga által megszabott standardok 

alapján képzési intézményeket ismerhet el, 

hogy azok képzést biztosítsanak a nemzeti 

illetékes hatóságok, a harmadik országok 

illetékes hatóságai, a nemzetközi 

szervezetek, az e rendelet hatálya alá 
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egyéb érdekelt felek részére. Az 

Ügynökség hivatalos kiadványában 

meghatározza és közzéteszi azokat a 

feltételeket, amelyeket az Ügynökség által 

e cikk alkalmazásában megbízott külső 

képzésszolgáltatóknak teljesíteniük kell. 

tartozó jogi és természetes személyek és 

egyéb érdekelt felek részére. 

 

Módosítás 282 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kérésre az Ügynökség – azokban a 

kérdésekben, amelyekben megfelelő 

szakértelemmel rendelkezik – technikai 

segítséget nyújt a Bizottságnak az egységes 

európai égbolt végrehajtásában, kiváltképp 

az alábbiak révén: 

Kérésre az Ügynökség a hatáskörébe 

tartozó területeken– azokban a 

kérdésekben, amelyekben megfelelő 

szakértelemmel rendelkezik – technikai 

segítséget nyújt a Bizottságnak az egységes 

európai égbolt végrehajtásában, kiváltképp 

az alábbiak révén: 

 

Módosítás 283 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) hozzájárulás az európai 

légiforgalmi szolgáltatási főterv 

végrehajtásához, ideértve az „Egységes 

európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási 

kutatási (SESAR) program alkalmazását és 

fejlesztését. 

c) hozzájárulás az európai 

légiforgalmi szolgáltatási főterv 

végrehajtásához, ideértve az „Egységes 

európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási 

kutatási (SESAR) program és 

eredményeinek alkalmazását, tanúsítását 

és fejlesztését. 

 

Módosítás 284 

Rendeletre irányuló javaslat 

81 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Ügynökség helyi irodákat 

hozhat létre a tagállamok területén, azok 

egyetértésével és a 91. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően. 

(4) Az Ügynökség a 91. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően helyi irodákat 

hozhat létre a tagállamok vagy adott 

esetben – a 77. cikk (6) bekezdése a) 
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pontjának megfelelően – harmadik 

országok területén. 

 

Módosítás 285 

Rendeletre irányuló javaslat 

85 cikk – 2 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) meghoz minden döntést az 

Ügynökség belső struktúráinak 

kialakítására és szükség esetén 

módosításaira vonatkozóan; 

törölve 

 

Módosítás 286 

Rendeletre irányuló javaslat 

85 cikk – 2 bekezdés – p pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

p) szabályokat fogad el a saját tagjait, 

valamint a fellebbezési tanács(ok) tagjait 

érintő összeférhetetlenségek megelőzésére 

és kezelésére; 

p) szabályokat fogad el a saját tagjait, 

valamint a fellebbezési tanács(ok) tagjait, a 

munkacsoportokban és a szakértői 

csoportokban részt vevőket, továbbá a 

személyzetnek a tisztviselők személyzeti 

szabályzatának hatálya alá nem tartozó 

egyéb tagjait érintő összeférhetetlenségek 

megelőzésére és kezelésére; e szabályok 

közé tartoznak a pénzügyi 

érdekeltségekről szóló nyilatkozatokra és 

adott esetben a munkaviszonyt követő 

szakmai tevékenységekre vonatkozó 

rendelkezések. 

 

Módosítás 287 

Rendeletre irányuló javaslat 

85 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az igazgatótanács létrehoz egy, az 

Ügynökség munkája által érintett érdekelt 

felek teljes körét képviselő tanácsadó 

szervet, amellyel a (2) bekezdés c), e), f) és 

i) pontjában említett területeken a 

(4) Az igazgatótanács létrehoz egy, az 

Ügynökség munkája által érintett érdekelt 

felek teljes körét képviselő tanácsadó 

szervet, amellyel a (2) bekezdés c), d), e), 

f), i), t) és u) pontjában említett területeken 
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határozathozatal előtt tanácskozik. Az 

igazgatótanács dönthet úgy, hogy a 

tanácsadó szervvel egyéb, a (2) és (3) 

bekezdésben említett kérdésekkel 

kapcsolatban is tanácskozik. Az 

igazgatótanácsot a tanácsadó szerv 

véleménye semmilyen esetben nem 

kötelezi. 

a határozathozatal előtt tanácskozik. Az 

igazgatótanács dönthet úgy, hogy a 

tanácsadó szervvel egyéb, a (2) és (3) 

bekezdésben említett kérdésekkel 

kapcsolatban is tanácskozik. Az 

igazgatótanácsot a tanácsadó szerv 

véleménye semmilyen esetben nem 

kötelezi. 

 

Módosítás  288 

Rendeletre irányuló javaslat 

86 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az igazgatótanács a tagállamok 

képviselőiből és a Bizottság képviselőiből 

áll, akik valamennyien szavazati joggal 

rendelkeznek. Minden tagállam egy tagot 

jelöl az igazgatótanácsba, valamint egy 

póttagot, aki az igazgatótanácsi tagot annak 

távolléte esetén képviseli. A Bizottság két 

tagot, valamint egy-egy póttagot jelöl. A 

tagok és a póttagok hivatali ideje négy év. 

A hivatali idő meghosszabbítható. 

(1) Az igazgatótanács a tagállamok 

képviselőiből és a Bizottság képviselőiből 

áll, akik valamennyien szavazati joggal 

rendelkeznek. Minden tagállam egy tagot 

jelöl az igazgatótanácsba, valamint egy 

póttagot, aki az igazgatótanácsi tagot annak 

távolléte esetén képviseli. A Bizottság egy 

tagot, valamint egy póttagot jelöl. A tagok 

és a póttagok hivatali ideje négy év. A 

hivatali idő meghosszabbítható. 

 

Módosítás  289 

Rendeletre irányuló javaslat 

86 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács tagjait és 

póttagjait a polgári repülés terén szerzett 

tudásuk, elismert tapasztalataik és 

elkötelezettségük alapján kell jelölni, 

figyelembe véve releváns vezetői 

képességüket, igazgatási és költségvetési 

szakértelmüket, amelyek az e rendeletben 

meghatározott célok előmozdítását 

szolgálják. Az igazgatótanács tagjai és 

póttagjai általános felelősséget vállalnak 

legalább tagállamaik polgári 

repülésbiztonsági politikájáért. 

(2) Az igazgatótanács tagjait és 

póttagjait a polgári repülés terén szerzett 

tudásuk, elismert tapasztalataik és 

elkötelezettségük alapján kell jelölni, 

figyelembe véve releváns vezetői 

képességüket, igazgatási és költségvetési 

szakértelmüket, amelyek az e rendeletben 

meghatározott célok előmozdítását 

szolgálják. 
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Módosítás 290 

Rendeletre irányuló javaslat 

86 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 85. cikk (4) bekezdésében 

említett tanácsadó szerv kijelöli négy 

tagját, akik megfigyelői státuszban vesznek 

részt az igazgatótanács munkájában. A 

szóban forgó tagok a lehető legátfogóbb 

módon képviselik a tanácsadó szervben 

kialakult különböző nézeteket. A hivatali 

idő 24 hónap, és egy alkalommal további 

24 hónappal meghosszabbítható. 

(5) A 85. cikk (4) bekezdésében 

említett tanácsadó szerv kijelöli négy 

tagját, akik megfigyelői státuszban vesznek 

részt az igazgatótanács munkájában. A 

szóban forgó tagok a lehető legátfogóbb 

módon képviselik a tanácsadó szervben 

kialakult különböző nézeteket. A kezdeti 

hivatali idő legfeljebb 48 hónap, amely 

azonban meghosszabbítható. 

 

Módosítás  291 

Rendeletre irányuló javaslat 

89 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 85. cikk (2) bekezdése c) és d) 

pontjának, valamint a 92. cikk (7) 

bekezdésének sérelme nélkül az 

igazgatótanács a határozatait szavazati 

joggal rendelkező tagjainak többségi 

szavazása útján hozza meg. Az 

igazgatótanács valamely tagjának 

kérésére a 85. cikk (2) bekezdésének k) 

pontjában említett határozatot 

egyhangúlag fogadják el. 

(1) A 85. cikk (2) bekezdése c) és d) 

pontjának, valamint a 92. cikk (7) 

bekezdésének sérelme nélkül az 

igazgatótanács a határozatait szavazati 

joggal rendelkező tagjainak többségi 

szavazása útján hozza meg. 

 

Módosítás  292 

Rendeletre irányuló javaslat 

90 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az ügyvezető igazgató 91. cikkben 

meghatározott feladatainak sérelme nélkül, 

segítséget és tanácsadást nyújt az 

ügyvezető igazgató részére az 

c) az ügyvezető igazgató feladatainak 

sérelme nélkül, segítséget és tanácsadást 

nyújt az ügyvezető igazgató részére az 

igazgatótanács határozatainak 
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igazgatótanács határozatainak 

végrehajtásához az igazgatási és 

költségvetési irányítás felügyeletének 

megerősítése céljából. 

végrehajtásához az igazgatási és 

költségvetési irányítás felügyeletének 

megerősítése céljából. 

 

Módosítás  293 

Rendeletre irányuló javaslat 

90 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha szükséges, sürgős esetekben a 

végrehajtó testület az igazgatótanács 

nevében meghozhat bizonyos előzetes 

határozatokat, különösen az igazgatási 

irányítást érintő kérdésekben, ideértve a 

kinevezési hatáskörök átruházásának 

felfüggesztését és a költségvetési 

kérdéseket is. Az előzetes határozatokat az 

igazgatótanács legközelebbi ülésén meg 

kell erősíteni. 

(3) Ha szükséges, sürgős esetekben a 

végrehajtó testület az igazgatótanács 

nevében meghozhat bizonyos előzetes 

határozatokat, különösen az igazgatási 

irányítást érintő kérdésekben, ideértve a 

kinevezési hatáskörök átruházásának 

felfüggesztését és a költségvetési 

kérdéseket is. Az előzetes határozatokat az 

igazgatótanács legközelebbi ülésén meg 

kell erősíteni. A határozatokat az 

ügyvezető testület hét tagjából öt tagos 

többséggel hozza. A határozatokat az 

igazgatóság abszolút többségű szavazás 

révén visszavonhatja. 

Módosítás  294 

Rendeletre irányuló javaslat 

90 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A végrehajtó testület az 

igazgatótanács elnökéből, a Bizottság két 

képviselőjéből és az igazgatótanács által a 

tagjai sorából kijelölt hat másik tagból áll, 

akik szavazati joggal rendelkeznek. Az 

igazgatótanács elnöke egyben a végrehajtó 

testület elnöke is. Az ügyvezető igazgató 

részt vesz az végrehajtó testület ülésein, de 

szavazati joggal nem rendelkezik. A 

tanácsadó szerv az egyik tagját 

megfigyelőnek nevezheti ki. 

(4) A végrehajtó testület az 

igazgatótanács elnökéből, a Bizottság egy 

képviselőjéből és az igazgatótanács által a 

tagjai sorából kijelölt öt másik tagból áll, 

akik szavazati joggal rendelkeznek. Az 

igazgatótanács elnöke egyben a végrehajtó 

testület elnöke is. Az ügyvezető igazgató 

részt vesz az végrehajtó testület ülésein, de 

szavazati joggal nem rendelkezik. A 85. 

cikk (4) bekezdésében említett tanácsadó 

szerv az egyik tagját megfigyelőnek 

nevezheti ki, aki azonban szavazati joggal 

nem rendelkezik. 
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Módosítás  295 

Rendeletre irányuló javaslat 

90 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A végrehajtó testület háromhavonta 

legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül 

elnöke kezdeményezésére vagy tagjai 

kérésére is összeül. 

(6) A végrehajtó testület háromhavonta 

legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül az 

elnök, a vezérigazgató vagy a tagok 

egyharmadának kérésére is összeül. 

 

Módosítás 296 

Rendeletre irányuló javaslat 

90 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A végrehajtó testület eljárási 

szabályait az igazgatótanács határozza 

meg. 

(7) A végrehajtó testület elfogadja 

saját eljárási szabályzatát. 

 

 

Módosítás 297 

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 3 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) cselekvési terv kidolgozása a belső 

és külső ellenőrzési jelentésekből és 

értékelésekből fakadó következtetések, 

valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) által végzett vizsgálatok 

nyomonkövetésére, valamint rendszeres 

jelentéstétel az igazgatótanácsnak, a 

végrehajtó testületnek és évente kétszer a 

Bizottságnak az elért eredményekről; 

l) a belső és külső ellenőrzési 

jelentésekből és értékelésekből fakadó 

következtetések, valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett 

vizsgálatok nyomon követésére cselekvési 

terv kidolgozása, valamint az elért 

eredményekről jelentéstétel évente kétszer 

a Bizottságnak és rendszeresen az 

igazgatótanácsnak; 

 

Módosítás 298 

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 3 bekezdés – t a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ta) meghoz minden döntést az 

Ügynökség belső struktúráinak 

kialakítására és szükség esetén 

módosításaira vonatkozóan; 

 

Módosítás  299 

Rendeletre irányuló javaslat 

92 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kinevezése előtt az igazgatótanács által 

kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 

nyilatkozatot az Európai Parlament 

illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 

annak tagjai által feltett kérdésekre. 

Kinevezése előtt az igazgatótanács által 

kiválasztott jelöltet felkérik, hogy tegyen 

nyilatkozatot az Európai Parlament 

illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 

annak tagjai által feltett kérdésekre. 

Módosítás  300 

Rendeletre irányuló javaslat 

92 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali 

ideje öt év. Ezen időszak végéig a 

Bizottság értékelést készít, amelyben 

figyelembe veszi az ügyvezető igazgató 

teljesítményének értékelését, valamint az 

Ügynökség előtt álló jövőbeni feladatokat 

és kihívásokat. 

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali 

ideje öt év. Félidőben és ezen időszak 

végéig a Bizottság értékeléseket készít, 

amelyben figyelembe veszi az ügyvezető 

igazgató teljesítményének értékelését, 

valamint az Ügynökség előtt álló jövőbeni 

feladatokat és kihívásokat. Ezeket az 

értékeléseket az Európai Parlament 

illetékes bizottságához továbbítják, és a 

félidőben készített értékelést követően az 

ügyvezető az Európai Parlament illetékes 

bizottsága előtt nyilatkozatot tesz és 

válaszol a tagok által feltett kérdésekre. 

 

Módosítás  301 

Rendeletre irányuló javaslat 

93 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség igazgatási 

struktúrájának részeként egy vagy több 

fellebbezési tanács kerül létrehozásra. A 

fellebbezési tanácsok számát és a 

munkamegosztást a Bizottság határozza 

meg végrehajtási jogi aktusok révén, 

melyeket a 116. cikk (2) bekezdése szerinti 

tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

(1) A Bizottság az ügynökség 

igazgatási struktúrájának részeként egy 

fellebbezési tanács létrehozásáról fogad el 

végrehajtási aktusokat. E végrehajtási jogi 

aktusokat a 116. cikk (2) bekezdése 

szerinti tanácsadó-bizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni. 

 

Módosítás  302 

Rendeletre irányuló javaslat 

93 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A fellebbezési tanács vagy 

tanácsok felelősek a 97. cikkben említett 

határozatok elleni fellebbezésekről való 

határozathozatalban. A fellebbezési 

tanácsot vagy tanácsokat szükség szerint 

hívják össze. 

(2) A fellebbezési tanács felelős a 97. 

cikkben említett határozatok elleni 

fellebbezésekről való határozathozatalban. 

A fellebbezési tanácsot szükség szerint 

hívják össze. 

 

Módosítás  303 

Rendeletre irányuló javaslat 

94 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Egy fellebbezési tanács egy 

elnökből és két másik tagból áll. 

(1) A fellebbezési tanács egy elnökből 

és két másik tagból áll. 

 

Módosítás  304 

Rendeletre irányuló javaslat 

94 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság határozza meg a 

fellebbezési tanácsok tagjai tekintetében az 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogad el, melyek meghatározzák a 
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elvárt képzettséget, az egyes tagok 

státuszát, szerződéses jogviszonyát és 

hatásköreit a határozatok előkészítési 

szakaszában, valamint a szavazási 

feltételeket. A Bizottság mindezt 

végrehajtási jogi aktusok révén teszi, 

melyeket a 116. cikk (2) bekezdése szerinti 

tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

fellebbezési tanács tagjai tekintetében az 

elvárt képzettséget, az egyes tagok 

státuszát, szerződéses jogviszonyát és 

hatásköreit a határozatok előkészítési 

szakaszában, valamint a szavazási 

feltételeket. E végrehajtási jogi aktusokat a 

116. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó-

bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 

 

Módosítás  305 

Rendeletre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A fellebbezési tanács tagjainak, 

ezen belül az elnöknek és a póttagoknak a 

hivatali ideje öt év, amely további öt évre 

meghosszabbítható. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  306 

Rendeletre irányuló javaslat 

95 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A fellebbezési tanács tagjai 

függetlenek. Döntéseik meghozatala során 

nem kérhetnek és nem fogadhatnak el 

utasításokat kormányoktól vagy más 

szervtől. 

(A magyar változatot nem érinti.)     

 

Módosítás  307 

Rendeletre irányuló javaslat 

95 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A fellebbezési tanács tagjai nem 

láthatnak el egyéb feladatkört az 

Ügynökségen belül. A fellebbezési tanács 

(A magyar változatot nem érinti.)     
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tagjai részmunkaidőben is dolgozhatnak. 

 

Módosítás  308 

Rendeletre irányuló javaslat 

95 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A fellebbezési tanács tagjai hivatali 

idejük alatt nem mozdíthatók el 

hivatalukból, illetve nem lehet őket a 

minősített jelöltek jegyzékéből törölni, 

kivéve, ha az elmozdításnak vagy törlésnek 

alapos indoka van, és a Bizottság az 

igazgatótanács véleményének kézhezvétele 

után ilyen értelmű határozatot hoz. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  309 

Rendeletre irányuló javaslat 

96 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A fellebbezési tanács tagjai nem 

vehetnek részt a fellebbezési eljárásokban, 

ha azokban bármilyen személyes 

érdekeltségük van, vagy ha azokban 

korábban az eljárásban érintett egyik fél 

képviselőjeként részt vettek, vagy ha a 

fellebbezés tárgyát képező határozat 

elfogadásában részt vettek. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  310 

Rendeletre irányuló javaslat 

96 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 

felsorolt okok egyike vagy bármely más ok 

miatt a fellebbezési tanács valamely tagja 

úgy látja, hogy nem vehet részt az adott 

fellebbezési eljárásban, tájékoztatja erről a 

(A magyar változatot nem érinti.)   
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fellebbezési tanácsot. 

 

Módosítás  311 

Rendeletre irányuló javaslat 

96 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A fellebbezési eljárásban részt vevő 

bármely fél kifogást emelhet a fellebbezési 

tanács bármely tagjával szemben az (1) 

bekezdésben felsorolt indokok alapján, 

vagy ha kétség merül fel az adott tag 

pártatlanságával kapcsolatban. Az ilyen 

kifogásnak nem adható hely, ha a 

fellebbezési eljárás résztvevője – a kifogás 

okának tudatában – eljárásbeli cselekményt 

tett. A tagok állampolgársága nem 

képezheti kifogás alapját. 

(A magyar változatot nem érinti.)       

 

Módosítás 312 

Rendeletre irányuló javaslat 

97 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség 53., 54., 55., 66., 

67., 68., 69., 70., 71. vagy 115. cikknek 

megfelelően hozott határozatai ellen 

fellebbezés nyújtható be. 

(1) Az Ügynökség 53., 54., 55., 66., 

67., 67a., 67b., 68., 69., 70., 71. vagy 115. 

cikknek megfelelően hozott határozatai 

ellen fellebbezés nyújtható be. 

 

Módosítás 313 

Rendeletre irányuló javaslat 

103 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Ügynökség 53., 54., 55., 66., 

67., 68., 69., 70., 71. vagy 115. cikk 

alapján elfogadott határozatainak 

megsemmisítésére irányuló keresetet csak 

az Ügynökségen belüli valamennyi 

fellebbezési lehetőség kimerítését követően 

lehet benyújtani az Európai Unió 

(2) Az Ügynökség 53., 54., 55., 66., 

67., 67a., 67b.,68., 69., 70., 71. vagy 115. 

cikk alapján elfogadott határozatainak 

megsemmisítésére irányuló keresetet csak 

az Ügynökségen belüli valamennyi 

fellebbezési lehetőség kimerítését követően 

lehet benyújtani az Európai Unió 
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Bíróságához. Bíróságához. 

 

 

Módosítás 314 

Rendeletre irányuló javaslat 

104 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben szükséges, szakértőket 

vonnak be a releváns érdekelt felek 

részéről, vagy hasznosítják az európai 

szabványügyi szerveknél vagy egyéb 

szakmai szervezeteknél rendelkezésre álló 

szakértelmet; 

b) szakértőket vonnak be a releváns 

érdekelt felek részéről, vagy hasznosítják 

az európai szabványügyi szerveknél vagy 

egyéb szakmai szervezeteknél 

rendelkezésre álló szakértelmet; 

 

Módosítás 315 

Rendeletre irányuló javaslat 

104 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Ügynökség eljárást alakít ki a 

tagállamokkal történő egyeztetésre, amikor 

a 65. cikk (1) és (3) bekezdése céljából 

véleményeket, tanúsítási előírásokat, 

elfogadható megfelelési módokat és 

útmutató dokumentumokat dolgoz ki. E 

célból létrehozhat egy munkacsoportot, 

amelybe minden egyes tagállam jogosult 

képviselőt jelölni. Amennyiben katonai 

kérdésekről is egyeztetni kell, az 

Ügynökség az Európai Védelmi 

Ügynökséget is bevonja az egyeztetésbe. 

Amennyiben egyeztetésre van szükség az 

Ügynökség említett intézkedéseinek 

lehetséges társadalmi hatásairól is, az 

Ügynökség bevonja az egyeztetésbe az 

érdekelteket, többek között az EU szociális 

partnereit. 

(2) Az Ügynökség eljárást alakít ki a 

tagállamokkal történő egyeztetésre, amikor 

a 65. cikk (1) és (3) bekezdése céljából 

véleményeket, tanúsítási előírásokat, 

elfogadható megfelelési módokat és 

útmutató dokumentumokat dolgoz ki. E 

célból létrehozhat egy munkacsoportot, 

amelybe minden egyes tagállam jogosult 

képviselőt jelölni. Amennyiben katonai 

kérdésekről is egyeztetni kell, az 

Ügynökség az Európai Védelmi 

Ügynökséget és más illetékes katonai 

szakértőket is bevon az egyeztetésbe. 

Amennyiben egyeztetésre van szükség az 

Ügynökség említett intézkedéseinek 

lehetséges társadalmi hatásairól, illetve a 

munkahelyi egészséggel és biztonsággal 

kapcsolatban is, az Ügynökség bevonja az 

egyeztetésbe az Unió szociális partnereit 

és az egyéb érintett érdekelt feleket. 



 

RR\1111635HU.docx 135/167 PE576.812v02-00 

 HU 

Módosítás  316 

Rendeletre irányuló javaslat 

108 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Ügynökség saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat a hatáskörébe 

tartozó területen. Az Ügynökség biztosítja 

különösen, hogy a 104. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott 

közleményeken túl a tevékenységével 

kapcsolatban a közvélemény és bármely 

érdekelt fél számára gyors, objektív, 

megbízható, és könnyen érthető 

tájékoztatást nyújtson. Az Ügynökség 

biztosítja, hogy a kommunikációs 

tevékenységekre csak annyi erőforrást 

szánjon, hogy a 64. cikkben említett 

feladatok hatékony elvégzése ne kerüljön 

veszélybe. 

(2) Az Ügynökség saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat a hatáskörébe 

tartozó területen. Az Ügynökség biztosítja 

különösen, hogy a 104. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott 

közleményeken túl a tevékenységével 

kapcsolatban a közvélemény és bármely 

érdekelt fél számára gyors, objektív, 

megbízható, és könnyen érthető 

tájékoztatást nyújtson. 

 

 

Módosítás 317 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Egyéb bevételektől függetlenül, az 

Ügynökség bevételei különösen a 

következőkből állnak: 

(1) Az Ügynökség függetlenségének 

biztosítása mellett és egyéb bevételektől 

függetlenül, az Ügynökség bevételei 

különösen a következőkből állnak: 

 

Módosítás  318 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a 72. cikknek megfelelően fizetett 

büntetések és a rendszeres kötbérek; 
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Módosítás  319 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az egységes európai égbolt 

megvalósításáról szóló (EU) XXXX/XXX 

rendelettel összhangban a vonatkozó 

ATM/ANS hatósági feladatokért fizetett 

díjak; 

f) a léginavigációs szolgálatok 

ellátásáról szóló 550/2004/EK rendelettel 

és annak az egységes európai égbolt 

megvalósításáról szóló végrehajtási 

szabályaival (XXXX/XXX) összhangban a 

vonatkozó ATM/ANS hatósági 

feladatokért fizetett díjakból származó 

bevétel az Ügynökség által ellátott 

vonatkozó ATM/ANS hatósági feladatok 

költségeinek fedezésére; 

 

Módosítás 320 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés f) pontja céljából a 

vonatkozó ATM/ANS hatósági feladatok 

azok, amelyeket a tagállamok az 

550/2004/EK rendelet szerint 

meghatározott költségek megállapításához 

figyelembe vettek, melyeket e rendelet 

szerint az Ügynökségekre ruháznak, és 

amelyeket nem fedezik az (1) bekezdés c) 

pontja szerinti díjak. E feladatok közé 

tartoznak többek között az e rendelet 65. 

cikkének (1), (2), (3), (5) és (6) 

bekezdésében, illetve 73. cikkében 

meghatározott feladatok. 

 

Módosítás 321 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az (1) bekezdés f) pontjának 

rendelkezései a teljesítmény-ellenőrzési 

szerv felügyelete alatt, átlátható módon 
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alkalmazandók, és nem vezethetnek a 

légifelhasználók kétszeres díjfizetéséhez. 

 

 

Módosítás  322 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Ügynökség elszámolásában 

külön kell kezelni a szabályozási 

költségvetést, a tanúsítási tevékenységek 

alapján meghatározott és beszedett díjakat, 

valamint az Ügynökség által felszámított 

díjakat. 

(4) Az Ügynökség elszámolásában 

külön kell kezelni a szabályozási 

költségvetést, a tanúsítási tevékenységek 

alapján meghatározott és beszedett díjakat, 

valamint az Ügynökség által felszámított 

díjakat, az (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott büntetéseket és rendszeres 

kötbéreket és díjakat. 

 

Módosítás 323 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Ügynökség úgy alakítja a 

személyi állományra vonatkozó tervezését 

és a díjakkal összefüggő 

forrásgazdálkodását, hogy az képes legyen 

gyorsan reagálni a díjakból származó 

bevételek ingadozására. 

(5) Az Ügynökség úgy alakítja a 

pénzügyi év során a személyi állományra 

vonatkozó tervezését és az e cikk (4) 

bekezdésében említett bevételekkel 
összefüggő forrásgazdálkodását, hogy az 

képes legyen gyorsan reagálni a 

munkaterhelésre és e bevételek 

ingadozására. 

 

Módosítás 324 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezető igazgató évente 

elkészíti az Ügynökség következő 

pénzügyi évre tervezett bevételeit és 

kiadásait tartalmazó kimutatás tervezetét, 

(6) Az ügyvezető igazgató évente 

elkészíti az Ügynökség következő 

pénzügyi évre tervezett bevételeit és 

kiadásait tartalmazó kimutatás tervezetét, 
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ideértve a létszámterv tervezetét is, és 

megküldi azt az igazgatótanácsnak. A 

díjakból finanszírozott álláshelyek 

tekintetében a létszámterv tervezetének az 

Ügynökség munkaterhét és hatékonyságát 

mérő, a Bizottság által jóváhagyott 

korlátozott számú mutatón kell alapulnia, 

és meg kell határoznia, hogy az Ügynökség 

tanúsítási és más tevékenységeinek, ezen 

belül az 53., 54. és 55. cikk szerinti 

felelősségátruházásból adódó 

tevékenységeknek a megfelelő és időben 

történő elvégzéséhez mennyi humán 

erőforrásra van szükség. Az igazgatótanács 

e tervezet alapján elfogadja az Ügynökség 

következő pénzügyi évre előirányzott 

bevételeit és kiadásait tartalmazó előzetes 

költségvetési tervezetet. Az Ügynökség 

bevételeit és kiadásait tartalmazó előzetes 

költségvetési tervezetet minden év január 

31-ig meg kell küldeni a Bizottságnak. 

ideértve a létszámterv tervezetét is, és 

megküldi azt az igazgatótanácsnak. Az e 

cikk (4) bekezdése szerinti bevételekből 
finanszírozott álláshelyek tekintetében a 

létszámterv tervezetének az Ügynökség 

munkaterhét és hatékonyságát mérő, a 

Bizottság által jóváhagyott korlátozott 

számú mutatón kell alapulnia, és meg kell 

határoznia, hogy az Ügynökség tanúsítási 

és más tevékenységeinek, ezen belül az 

53., 54. és 55. cikk szerinti 

felelősségátruházásból adódó 

tevékenységeknek a megfelelő és időben 

történő elvégzéséhez mennyi humán 

erőforrásra van szükség. Az Ügynökség 

munkaterhét és hatékonyságát mérő 

mutatók készletének jóváhagyása előtt a 

Bizottság ki fogja kérni harmadik fél 

szakértő és az érdekelt felek Ügynökségnél 

működő tanácsadó csoportjának 

véleményét. Az igazgatótanács e tervezet 

alapján elfogadja az Ügynökség következő 

pénzügyi évre előirányzott bevételeit és 

kiadásait tartalmazó előzetes költségvetési 

tervezetet. Az Ügynökség bevételeit és 

kiadásait tartalmazó előzetes költségvetési 

tervezetet minden év január 31-ig meg kell 

küldeni a Bizottságnak. 

 

Módosítás 325 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A (6) bekezdésben említett 

létszámterv tervezetének megfelelő része, 

amely a (4) bekezdés szerinti említett 

költségvetési bevételekre és a megfelelő 

álláshelyekre utal, nem veszi figyelembe a 

költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

kérdésekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság között 

létrejött 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás költségvetés és álláshelyek 
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csökkentésére vonatkozó rendelkezését. 

 

Módosítás  326 

Rendeletre irányuló javaslat 

109 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A költségvetési hatóság 

engedélyezi az Ügynökségnek juttatandó 

hozzájárulásokra vonatkozó 

előirányzatokat, és elfogadja az Ügynökség 

létszámtervét. 

(10) A költségvetési hatóság az 

Ügynökség munkaterhére és 

hatékonyságára vonatkozó, (6) 

bekezdésben említett mutatók 

figyelembevételével engedélyezi az 

Ügynökségnek juttatandó hozzájárulásokra 

vonatkozó előirányzatokat, és elfogadja az 

Ügynökség létszámtervét. 

 

Módosítás  327 

Rendeletre irányuló javaslat 

110 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az Európai Parlament a Tanács 

minősített többséggel elfogadott ajánlása 

alapján eljárva az N + 2. év május 15-e 

előtt mentesíti az ügyvezető igazgatót az 

N. évi költségvetés végrehajtására 

vonatkozó felelőssége alól. 

(10) Az Európai Parlament a Tanács 

minősített többséggel elfogadott ajánlása 

alapján eljárva az N + 2. év május 15-e 

előtt dönt az ügyvezető igazgató 

mentesítéséről az N. évi költségvetés 

végrehajtására vonatkozó felelőssége alól. 

 

Módosítás 328 

Rendeletre irányuló javaslat 

113 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a bizottsági 

iránymutatásoknak megfelelően legkésőbb 

[five years after the date referred to in 

Article 127 – OP please insert the exact 

date]-ig és azt követően ötévente értékelést 

készíttet az Ügynökség által a célkitűzések, 

a megbízatás és a feladatok tekintetében 

elért eredményekről. Az értékelés során 

(1) A Bizottság a bizottsági 

iránymutatásoknak megfelelően legkésőbb 

[öt évvel a 127. cikkben említett napot 

követően – a pontos dátum beillesztendő]-

ig és azt követően ötévente értékelést 

készíttet az Ügynökség által a célkitűzések, 

a megbízatás és a feladatok tekintetében 

elért eredményekről, illetve a rendelet 
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foglalkozni kell különösen az Ügynökség 

megbízatásának esetlegesen szükségesnek 

mutatkozó módosításával, és az ilyen 

jellegű módosítások pénzügyi 

következményeivel. 

hatásáról. Az értékelés során foglalkozni 

kell különösen az Ügynökség 

megbízatásának esetlegesen szükségesnek 

mutatkozó módosításával, és az ilyen 

jellegű módosítások pénzügyi 

következményeivel. Az értékelés 

figyelembe veszi az érdekelt felek 

véleményét mind uniós, mind nemzeti 

szinten. 

 

Módosítás  329 

Rendeletre irányuló javaslat 

113 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság továbbítja az értékelés 

megállapításait és következtetéseit az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

igazgatótanácsnak. Az értékelés 

megállapításait közzé kell tenni. 

(3) A Bizottság továbbítja az értékelés 

megállapításait és következtetéseit az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

igazgatótanácsnak. Az értékelés 

megállapításait és az ajánlásokat közzé 

kell tenni. 

 

Módosítás 330 

Rendeletre irányuló javaslat 

117 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság részére a 2. cikk (3) 

bekezdésének d) pontjában, a 18. cikkben, 

a 25. cikkben, a 28. cikkben, a 34. cikkben, 

a 39. cikkben, a 44. cikkben, a 47. cikkben, 

az 50. cikkben, az 51. cikk (10) 

bekezdésében, az 52. cikk (5) 

bekezdésében, a 72. cikk (4) bekezdésében 

és a 115. cikk (1) bekezdésében említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására adott felhatalmazás 

meghatározatlan időtartamra szól. 

(2) A Bizottság részére a 2. cikk (3) 

bekezdésének d) pontjában, a 18. cikkben, 

a 25. cikkben, a 28. cikkben, a 34. cikkben, 

a 39. cikkben, a 44. cikkben, a 47. cikkben, 

az 50. cikkben, az 51. cikk (10) 

bekezdésében, az 52. cikk (5) 

bekezdésében, a 64. cikk fa) pontjában, a 

72. cikk (4) bekezdésében és a 115. cikk 

(1) bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására adott 

felhatalmazás meghatározatlan időtartamra 

szól. 

 

Módosítás  331 

Rendeletre irányuló javaslat 
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117 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 2. cikk (3) bekezdésének d) 

pontja, a 18. cikk, a 25. cikk, a 28. cikk, a 

34. cikk, a 39. cikk, a 44. cikk, a 47. cikk, 

az 50. cikk, az 51. cikk (10) bekezdése, az 

52. cikk (5) bekezdése, a 72. cikk (4) 

bekezdése és a 115. cikk (1) bekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 

ha az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 

követő két hónapon belül sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 

kifogást, illetve ha az említett időtartam 

lejártát megelőzően mind az Európai 

Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 

a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 

emelni. Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 

két hónappal meghosszabbodik. 

(5) Az e rendelet értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

jogi aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

 

Módosítás 332 

Rendeletre irányuló javaslat 

119 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Ügynökség fogadó tagállambeli 

elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, 

a fogadó tagállam által rendelkezésre 

bocsátandó létesítményekre, továbbá 

ügyvezető igazgatójára, az igazgatótanács 

tagjaira, valamint az Ügynökség személyi 

állományára és családtagjaikra a fogadó 

tagállamban alkalmazandó konkrét 

szabályokat az Ügynökség és a székhely 

helye szerinti tagállam által – az 

igazgatótanács jóváhagyásának 

megszerzése után és legkésőbb [OP Please 

insert the exact date - two years after 

entry into force of this Regulation]-ig – 

megkötött székhely-megállapodás rögzíti. 

(1) Az Ügynökség fogadó tagállambeli 

elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, 

a fogadó tagállam által rendelkezésre 

bocsátandó létesítményekre, továbbá 

ügyvezető igazgatójára, az igazgatótanács 

tagjaira, valamint az Ügynökség személyi 

állományára és családtagjaikra a fogadó 

tagállamban alkalmazandó konkrét 

szabályokat az Ügynökség és a székhely 

helye szerinti tagállam által – az 

igazgatótanács jóváhagyásának 

megszerzése után és legkésőbb [egy évvel e 

rendelet hatálybalépését követően – a 

pontos dátum beillesztendő]-ig – 

megkötött székhely-megállapodás rögzíti. 

 

Módosítás  333 
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Rendeletre irányuló javaslat 

122 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 216/2008/EK rendelet hatályát veszti. A 216/2008/EK rendelet hatályát veszti. 

A 216/2008/EK rendeletre történő 

hivatkozásokat a továbbiakban e 

rendeletre történő hivatkozásoknak kell 

tekinteni, és azokat a X. mellékletben 

található megfelelési táblázattal 

összhangban kell értelmezni. 

Az 552/2004/EK rendelet hatályát veszti, 

azonban 

 a)  az említett rendelet 5., 6. és 6a. 

cikke, valamint III. és IV. melléklete a 

nyilatkozatok vonatkozásában továbbra is 

alkalmazandó marad az 39. cikkében 

említett vonatkozó felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok hatálybalépéséig; 

 b)  az említett rendelet 4. és 7. cikke 

továbbra is alkalmazandó marad az e 

rendelet 39. cikkében említett vonatkozó 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

hatálybalépéséig. 

 A hatályon kívül helyezett rendeletre 

vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre 

való hivatkozásokként kell érteni, és a X. 

mellékletben szereplő megfelelési táblázat 

szerint kell értelmezni. 

 

Módosítás 334 

Rendeletre irányuló javaslat 

123 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1008/2008/EK rendelet 

4 cikk – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) egy tagállam nemzeti hatósága 

vagy az Európai Unió Repülésbiztonsági 

Ügynöksége által kiállított érvényes AOC-

vel rendelkezik; 

b) egy tagállam nemzeti hatósága 

vagy az Európai Unió Repülési 

Ügynöksége által kiállított érvényes AOC-

vel rendelkezik; 

 

Módosítás 335 

Rendeletre irányuló javaslat 

123 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
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1008/2008/EK rendelet 

13 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A 13. cikk a következőképpen 

módosul: 

törölve 

a)  a (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 

(2)  Azon sima bérleti 

megállapodásokat, amelyekben valamely 

közösségi légi fuvarozó részes fél, vagy 

azon teljes bérleti megállapodásokat, 

amelyek alapján a közösségi légi fuvarozó 

a teljes bérlettel igénybe vett, egy 

harmadik országbeli üzemben tartó által 

üzemben tartott légi jármű bérlője, az 

(EU) [XX/XXX reference to this 

Regulation to be inserted] rendelettel és az 

annak alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusokkal összhangban 

előzetesen jóvá kell hagyni. 

 

b)  a szöveg a következő (5) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

(5)  A harmadik országban 

lajstromozott légi járművet sima bérleti 

megállapodással bérlő közösségi légi 

fuvarozó köteles előzetes jóváhagyást 

szerezni az AOC-ért felelős hatóságtól. Az 

illetékes hatóság az (EU) [XX/XXX 

reference to this Regulation to be 

inserted] rendelettel és az annak alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok és végrehajtási aktusokkal 

összhangban jóváhagyást ad. 

 

 

Módosítás 336 

Rendeletre irányuló javaslat 

125 cikk – 1 bekezdés 

376/2014/EU rendelet 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ugyanakkor ez a rendelet nem Ugyanakkor ez a rendelet nem 
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alkalmazandó olyan, pilóta nélküli légi 

járművekkel kapcsolatos eseményekre és 

egyéb biztonsággal kapcsolatos 

információkra, amelyek esetében az (EU) 

YYYY/N[ref. to new regulation] rendelet 

46. cikkének (1) és (2) bekezdése 

értelmében nem előírás a tanúsítvány vagy 

a nyilatkozat megléte, kivéve, ha a pilóta 

nélküli légi járművekkel kapcsolatos 

események és egyéb biztonsággal 

kapcsolatos információk súlyos vagy 

halálos személyi sérüléssel jártak vagy 

pilóta nélküli légi járművektől eltérő légi 

járműveket is érintettek. 

alkalmazandó olyan, pilóta nélküli légi 

járművekkel kapcsolatos eseményekre és 

egyéb biztonsággal kapcsolatos 

információkra, amelyek esetében az (EU) 

YYYY/N [ref. to new regulation] rendelet 

46. cikkének (1) és (2) bekezdése 

értelmében nem előírás a tanúsítvány vagy 

a nyilatkozat megléte, kivéve, ha a pilóta 

nélküli légi járművekkel kapcsolatos 

események és egyéb biztonsággal 

kapcsolatos információk súlyos vagy 

halálos személyi sérüléssel jártak vagy 

járhattak volna, vagy pilóta nélküli légi 

járművektől eltérő légi járműveket is 

érintettek. 

 

Módosítás 337 

Rendeletre irányuló javaslat 

126 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Ügynökség a 65. cikk (1) 

bekezdésével kapcsolatban legkésőbb [e 

rendelet hatálybalépése után három évvel] 

a légialkalmasságról és a pilóták 

szakszolgálati engedélyeiről szóló 

ajánlásokat tesz a Bizottságnak a vízi 

működtetésre rendeltetésszerűen nem 

alkalmas légi járművek esetében a 

legfeljebb 600 kg, a vízi működtetésre 

rendeltetésszerűen alkalmas légi járművek 

esetében pedig a legfeljebb 650 kg 

legnagyobb felszállótömeggel rendelkező 

könnyű sportrepülők tekintetében. 

Ezeknek az ajánlásoknak arányosnak kell 

lenniük, figyelembe véve az 1. és a 4. 

cikkben meghatározott célkitűzéseket és 

elveket, az érintett tevékenység jellegét és 

kockázatát, és biztosítaniuk kell a fontos 

harmadik országbeli piacokon létező 

hasonló standardokkal való 

átjárhatóságot. 

 

Módosítás 338 

Rendeletre irányuló javaslat 
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126 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Az Ügynökség legkésőbb [e 

rendelet hatálybalépése után három évvel] 

a tagállamok által önkéntesen 

felhasználható útmutató anyagokat ad ki, 

hogy támogassa az I. mellékletben 

felsorolt légi járművek tervezésére, 

gyártására, karbantartására és 

üzemeltetésére vonatkozó arányos nemzeti 

szabályok kidolgozását. 

 

Módosítás 339 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendelet nem alkalmazandó az alábbi 

légijármű-kategóriákra: 

A rendelet nem alkalmazandó az alábbi, 

pilóta által irányított légijármű-

kategóriákra: 

 

Módosítás 340 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) pilóta közreműködését igénylő légi 

jármű, amelynek legalább 51 %-át amatőr 

vagy amatőrök nonprofit szervezete 

építette saját célra, kereskedelmi célok 

nélkül; 

c) pilóta közreműködését igénylő légi 

jármű, amelyen legalább 300 órán át egy 

amatőr vagy amatőrök nonprofit 

szervezete dolgozott vagy amelynek 

legalább 51%-át egy amatőr vagy amatőrök 

nonprofit szervezete építette, saját célra és 

kereskedelmi célok nélkül; 

 

Módosítás 341 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) legfeljebb két üléssel rendelkező e) legfeljebb két üléssel rendelkező 
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repülőgépek, amelyeknél az átesési 

sebesség vagy a minimális állandó repülési 

sebesség leszálláskor nem haladja meg a 

35 csomós kalibrált légsebességet (CAS), 

valamint legfeljebb két üléssel rendelkező 

helikopterek és motoros ejtőernyők, 

amelyek legnagyobb felszállótömege 

(MTOM) a tagállamok nyilvántartása 

szerint nem nagyobb, mint:  

légi járművek, amelyeknél a mérhető 

átesési sebesség vagy a minimális állandó 

repülési sebesség leszálláskor nem haladja 

meg a 45 csomós kalibrált légsebességet 

(CAS), valamint legfeljebb két üléssel 

rendelkező helikopterek, autogirók, 

légballonok és motoros ejtőernyők, 

amelyek legnagyobb felszállótömege 

(MTOM) a tagállamok nyilvántartása 

szerint a vízi működtetésre 

rendeltetésszerűen nem alkalmas légi 

járművek esetében legfeljebb 600 kg, a 

vízi működtetésre rendeltetésszerűen 

alkalmas légi járművek esetében pedig 

legfeljebb 650 kg , üres tömege 

üzemanyag nélkül pedig nem nagyobb, 

mint 350 kg. 

i. 300 kg szárazföldi, együléses 

repülőgép/helikopter esetében;  

 

ii. 450 kg szárazföldi, kétüléses 

repülőgép/helikopter esetében;  

 

iii. 330 kg kétéltű vagy úszótestes, 

együléses repülőgép/helikopter esetében;  

 

iv. 495 kg kétéltű vagy úszótestes, 

kétüléses repülőgép/helikopter esetében, 

feltéve, hogy amennyiben úszótestes 

repülőgépként/helikopterként és 

szárazföldi repülőgépként/helikopterként 

is üzemel, mindkét irányadó MTOM-

határértéket teljesíti; 

 

v. 472,5 kg szárazföldi, törzsre szerelt 

ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező 

kétüléses repülőgép esetében;  

 

vi. 540 kg szárazföldi, törzsre szerelt 

ejtőernyős mentőrendszerrel és elektromos 

meghajtórendszerrel rendelkező kétüléses 

repülőgép esetében; 

 

vii. 315 kg szárazföldi, törzsre szerelt 

ejtőernyős mentőrendszerrel rendelkező 

együléses repülőgép/esetében;  

 

viii. 365 kg szárazföldi, törzsre szerelt 

ejtőernyős mentőrendszerrel és elektromos 

meghajtórendszerrel rendelkező együléses 

repülőgép esetében;  
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Módosítás  342 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) egy- és kétüléses könnyű 

autogirók, amelyek maximális 

felszállótömege nem nagyobb, mint 560 

kg; 

törölve 

 

Módosítás 343 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) az együléses, legfeljebb 250 kg, 

vagy kétüléses, legfeljebb 400 kg 

maximális felszállótömegű vitorlázó 

repülők és motoros vitorlázó repülők, 

beleértve a lábról indítottakat is; 

törölve 

 

Módosítás 344 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A nemzeti illetékes hatóság által 

kibocsátott, a légialkalmasságra 

vonatkozó szabályoknak arányosnak kell 

lenniük, figyelembe véve az 1. és a 4. 

cikkben meghatározott célkitűzéseket és 

elveket, az érintett tevékenység jellegét és 

kockázatát, és a nemzetközi piacokon 

létező hasonló standardokkal való 

átjárhatóságra kell épülniük, illetve 

biztosítaniuk kell azt, továbbá figyelembe 

kell venniük az Ügynökség által a 126. 

cikk (2) bekezdésének b) pontjával 

összhangban kibocsátott iránymutatásait. 

Az e szabályok alapján kibocsátott 

tanúsítványokat kölcsönösen elismerik a 

Szerződés hatálya alá tartozó területeken; 
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Módosítás 345 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A termékek integritását a légi jármű üzemi 

élettartamára minden előre látható repülési 

körülmény tekintetében biztosítani kell. Az 

összes követelménynek való megfelelést 

értékeléssel vagy elemzéssel kell 

ellenőrizni, a szükséges esetben 

vizsgálatokkal alátámasztva. 

A termékek integritását, ezen belül az 

információs biztonsági fenyegetések elleni 

védelmet, a légi jármű üzemi élettartamára 

minden előre látható repülési körülmény 

tekintetében biztosítani kell. Az összes 

követelménynek való megfelelést 

értékeléssel vagy elemzéssel kell 

ellenőrizni, a szükséges esetben 

vizsgálatokkal alátámasztva. 

 

Módosítás 346 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1.3.5a. A légi járművet fel kell szerelni a 

repülés folyamatos nyomon követésére és 

a repülési adatok rögzítésére szolgáló 

rendszerekkel. Minden repülési adatot, 

ezen belül a pilótafülke hangfelvételeit is 

valós időben le kell tölteni egy földi 

adatbázisba. 

 

Módosítás 347 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1.4.3. A fel nem szerelt berendezéseket 

úgy kell megtervezni, hogy a 
veszélyhelyzetek kialakulásához 

hozzájáruló hibák a lehető legkisebb 

szinten legyenek. 

1.4.3. A fel nem szerelt berendezések 

nem vezethetnek be olyan hibákat, 

amelyek veszélyhelyzetek kialakulásához 

járulnak hozzá. 

 

Módosítás 348 
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Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.1 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.1. Bizonyítani kell, hogy a termék 

működése közben a fedélzeten és a földön 

tartózkodó személyek kielégítő szintű 

biztonságának biztosítása érdekében sor 

került a következő kérdések kezelésére: 

2.1. Bizonyítani kell, hogy a termék 

működése közben a fedélzeten és a földön 

tartózkodó személyek egységesen magas 

szintű biztonságának biztosítása érdekében 

sor került a következő kérdések kezelésére: 

 

Módosítás  349 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A termékeket a 4. pont 

figyelembevételével úgy kell megtervezni, 

hogy a lehető leghalkabbak legyenek. 

1. A termékeket a 4. pont 

figyelembevételével kell úgy megtervezni, 

hogy a zaj csökkenjen a jelenleg 

érvényben levő uniós jogszabályokkal, a 

nemzetközi szabványokkal és ajánlott 

gyakorlatokkal összhangban. 

Módosítás  350 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A termékeket a 4. pont 

figyelembevételével úgy kell megtervezni, 

hogy a kibocsátások a lehető 

legalacsonyabbak legyenek. 

2. A termékeket a 4. pont 

figyelembevételével kell úgy megtervezni, 

hogy a kibocsátás csökkenjen a jelenleg 

érvényben levő uniós jogszabályokkal, a 

nemzetközi szabványokkal és ajánlott 

gyakorlatokkal összhangban. 

 

Módosítás 351 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A termékeket a 4. pont 

figyelembevételével úgy kell megtervezni, 

3. A termékeket a technológiai 

megvalósíthatóság és a gazdasági 
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hogy a folyadékok elpárolgásából vagy a 

környezetbe kerüléséből eredő 

kibocsátások a lehető legalacsonyabbak 

legyenek. 

életképesség, valamint a 4. pont 

figyelembevételével úgy kell megtervezni, 

hogy a folyadékok elpárolgásából vagy a 

környezetbe kerüléséből eredő 

kibocsátások a lehető legalacsonyabbak 

legyenek. 

 

Módosítás 352 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden pilótának rendszeresen 

tanúbizonyságot kell tennie a feladatai 

kielégítő ellátásához szükséges 

egészségügyi alkalmasságáról, 

figyelemmel a tevékenység típusára. A 

követelményeknek való megfelelést 

megfelelő, a bevált repülés-egészségügyi 

gyakorlaton alapuló értékelés útján, a 

tevékenység típusa és az életkorból adódó 

lehetséges szellemi és fizikai 

állapotromlás figyelembevételével kell 

kimutatni. 

Minden pilótának szellemileg és fizikailag 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy 

biztonságosan ellássa feladatait, 

figyelembe véve a tevékenység típusát, 

valamint a különösen az életkorból adódó 

lehetséges szellemi és fizikai 

állapotromlást. Ezt kockázaton alapuló 

értékeléssel döntik el. 

 

Módosítás  353 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 1 pont – 1.5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1.5. Minden repülés vonatkozásában 

meg kell őrizni és az üzemben tartás jellege 

szerinti minimális időtartamig 

hozzáférhetővé kell tenni az 5.3. pontban 

foglalt követelmények teljesítését 

dokumentáló összes adatot, okmányt, 

nyilvántartást és információt. 

1.5. Minden repülés vonatkozásában 

meg kell őrizni és az üzemben tartás jellege 

szerinti minimális időtartamig 

hozzáférhetővé és engedély nélküli 

módosításokkal szemben védetté kell tenni 

az 5.3. pontban foglalt követelmények 

teljesítését dokumentáló összes adatot, 

okmányt, nyilvántartást és információt. 

 

Módosítás 354 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 4 pont – 4.2 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.2. A 4.1. pont ellenére a 

helikopterekkel végzett műveletek során 

megengedhető, hogy a jármű ideiglenesen 

átlépje a magasság-sebesség határgörbét, 

amennyiben biztosítva van a megfelelő 

szintű biztonság. 

4.2. A 4.1. pont ellenére a 

helikopterekkel végzett műveletek során 

megengedhető, hogy a jármű ideiglenesen 

átlépje a magasság-sebesség határgörbét, 

amennyiben biztosítva van az egységesen 

magas szintű biztonság. 

 

Módosítás  355 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 6 pont – 6.4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6.4. A légi jármű légialkalmassági és 

környezetvédelmi megfelelőségi 

állapotának bizonyításához szükséges 

minden feljegyzést a folyamatos 

légialkalmasságra vonatkozó 

követelményekben meghatározott 

időtartamig – és mindaddig, amíg a bennük 

foglalt információk helyébe azokkal 

egyenértékű tárgyú és részletességű új 

információk nem lépnek, de minden 

esetben legalább 24 hónapig – meg kell 

őrizni. 

6.4. A légi jármű légialkalmassági és 

környezetvédelmi megfelelőségi 

állapotának bizonyításához szükséges 

minden feljegyzést a folyamatos 

légialkalmasságra vonatkozó 

követelményekben meghatározott 

időtartamig – és mindaddig, amíg a bennük 

foglalt információk helyébe azokkal 

egyenértékű tárgyú és részletességű új 

információk nem lépnek, de minden 

esetben legalább 24 hónapig – meg kell 

őrizni, és engedély nélküli módosításokkal 

szemben védetté kell tenni. 

 

Módosítás  356 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 6 pont – 6.5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6.5. Minden módosításnak és javításnak 

meg kell felelnie a termékek 

légialkalmasságára, valamint, ha 

alkalmazandó, környezetvédelmi 

megfelelőségére vonatkozó alapvető 

követelményeknek. A termékek 

légialkalmasságára és környezetvédelmi 

megfelelőségére vonatkozó követelmények 

teljesülését alátámasztó adatokat meg kell 

6.5. Minden módosításnak és javításnak 

meg kell felelnie a termékek 

légialkalmasságára, valamint, ha 

alkalmazandó, környezetvédelmi 

megfelelőségére vonatkozó alapvető 

követelményeknek. A termékek 

légialkalmasságára és környezetvédelmi 

megfelelőségére vonatkozó követelmények 

teljesülését alátámasztó adatokat meg kell 
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őrizni. őrizni, és engedély nélküli módosításokkal 

szemben védetté kell tenni. 

 

Módosítás 357 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 7 pont – 7.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7.2. A parancsnokot fel kell hatalmazni 

minden, a biztonságos üzemben tartás, 

valamint a légi jármű és a benne lévő 

személyek és/vagy vagyontárgyak 

biztonságának biztosítása érdekében 

szükséges parancs kiadására és a megfelelő 

intézkedések megtételére. 

7.2. A parancsnokot fel kell hatalmazni 

minden, a biztonságos üzemben tartás, 

valamint a légi jármű és a benne lévő 

személyek és/vagy vagyontárgyak 

biztonságának biztosítása érdekében 

szükséges parancs kiadására és a megfelelő 

intézkedések megtételére. A pilótáknak 

mindenfajta beavatkozás nélkül kell 

képesnek lenniük e felhatalmazás 

gyakorlására.  

 

Módosítás 358 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 8 pont – 8.1 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az üzemben tartó csak megfelelő 

képesítéssel és képzettséggel rendelkező 

személyzetet alkalmazhat, továbbá képzési 

és ellenőrzési programokat kell létrehoznia 

és fenntartania a személyzet tagjai és az 

egyéb érintett személyzet vonatozásában; 

b) az üzemben tartó csak megfelelő 

képesítéssel és képzettséggel rendelkező 

személyzetet alkalmazhat, továbbá képzési 

és ellenőrzési programokat kell létrehoznia 

és fenntartania a személyzet tagjai és az 

egyéb érintett személyzet vonatozásában; 

az üzemben tartónak biztosítania kell a 

repülőszemélyzet tagjai számára az ahhoz 

szükséges képzést és ellenőrzést, hogy 

biztosítsák engedélyeik érvényességét és 

meg tudják szerezni és fenn tudják tartani 

az azon légi jármű üzemeltetéséhez 

szükséges szakszolgálatiengedély-

jogosításokat, amelyben feladataikat 

ellátják. Az üzemben tartó olyan arányos 

rendszerek végrehajtásához való jogának 

sérelme nélkül, amelyek biztosítják az 

üzemben tartó számára a képzési 

beruházások megtérülését, a személyzeti 

tagok nem üzemeltethetnek légi járművet 
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kereskedelmi szolgálatban, miközben 

közvetlenül az üzemben tartó vagy 

közvetetten harmadik felek részére 

fizetniük kell az üzemben tartó légi 

járművének az üzemeltetéséhez szükséges 

engedélyük és szakszolgálatiengedély-

jogosításuk megtartásához szükséges 

képzésért. 

Módosítás  359 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A minősített szervezetnek és a 

tanúsítási és felügyeleti feladatokért felelős 

személyzetnek a lehető legnagyobb 

szakmai tisztességgel és műszaki 

kompetenciával kell ellátnia feladatait, és 

nem lehet kitéve semmilyen olyan, 

különösen pénzügyi jellegű nyomásnak 

vagy ösztönzésnek, amely az értékítéletét 

vagy a tanúsítási és felügyeleti feladatainak 

eredményeit befolyásolhatná, különösen 

olyan személyek vagy csoportok részéről, 

akiket, illetve amelyeket ezek az 

eredmények érintenek. 

2. A minősített szervezetnek és a 

tanúsítási és felügyeleti feladatokért felelős 

személyzetnek a lehető legnagyobb 

szakmai tisztességgel és műszaki 

kompetenciával kell ellátnia feladatait, és 

nem lehet kitéve semmilyen olyan, 

különösen pénzügyi jellegű nyomásnak 

vagy ösztönzésnek, amely az értékítéletét 

és döntéseit, vagy a tanúsítási és 

felügyeleti feladatainak eredményeit 

befolyásolhatná, különösen olyan 

személyek vagy csoportok részéről, akiket, 

illetve amelyeket ezek az eredmények 

érintenek. 

 

Módosítás 360 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1.4.2. Ezeknek az adatoknak 

pontosaknak, érthetőknek, hiánytalanoknak 

és egyértelműeknek kell lenniük. Az 

integritás megfelelő szintjeit fenn kell 

tartani. 

1.4.2. Ezeknek az adatoknak 

pontosaknak, érthetőknek, hiánytalanoknak 

és egyértelműeknek kell lenniük. A 

hitelességet és az integritás megfelelő 

szintjeit fenn kell tartani. 

 

Módosítás 361 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – 2 pont – 2.1 pont – k pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) a repülőtér üzemeltetője csak 

képzett és minősített személyzetet 

alkalmazhat a repülőtér üzemeltetésére és 

karbantartására, továbbá közvetlenül vagy 

harmadik féllel kötött megállapodások 

révén biztosítania kell, hogy az érintett 

személyzet képességeinek folyamatos 

szinten tartása céljából képzési és 

ellenőrzési programok kerüljenek 

bevezetésre és végrehajtásra; 

k) a repülőtér üzemeltetője csak 

képzett és minősített személyzetet 

alkalmazhat a repülőtér üzemeltetésére és 

karbantartására, továbbá közvetlenül vagy 

harmadik féllel kötött megállapodások 

révén biztosítania kell, hogy az érintett 

személyzet képességeinek folyamatos 

szinten tartása céljából képzési és 

ellenőrzési programok kerüljenek 

bevezetésre és végrehajtásra. A képzés 

gyakorlati és elméleti képzést foglal 

magában, és azt az ilyen feladatok 

ellátásához szükséges megfelelő idevágó 

tapasztalattal, képesítéssel és hozzáértéssel 

rendelkező oktatók és értékelők értékelik. 

 

Módosítás 362 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – 2 pont – 2.1 pont – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) a mentő- és a tűzoltó szolgálat 

személyzetének megfelelő képzettséggel és 

minősítéssel kell rendelkeznie a repülőtéri 

környezetben való munkára. A repülőtér 

üzemeltetőjének e személyzet 

képességeinek folyamatos szinten tartása 

céljából képzési és ellenőrzési programokat 

kell bevezetnie és végrehajtania; and 

m) a mentő- és tűzoltó szolgálat 

személyzetének, valamint az előtér-

irányítói szolgáltatásokat nyújtó 

személyzetnek megfelelő képzettséggel és 

minősítéssel kell rendelkeznie a repülőtéri 

környezetben való munkára. A repülőtér 

üzemeltetőjének e személyzet 

képességeinek folyamatos szinten tartása 

céljából közvetlenül vagy harmadik 

felekkel kötött megállapodások révén 

képzési és ellenőrzési programokat kell 

bevezetnie és végrehajtania. A képzés 

gyakorlati és elméleti képzést foglal 

magában, és azt az ilyen feladatok 

ellátásához szükséges megfelelő idevágó 

tapasztalattal, képesítéssel és hozzáértéssel 

rendelkező oktatók és értékelők értékelik. 

 

Módosítás 363 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – 4 pont – 4.1 pont – g pont – 1 pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1) a szolgáltató csak megfelelően 

képzett és minősített személyzetet 

alkalmazhat, és biztosítania kell, hogy az 

érintett személyzet képességeinek 

folyamatos szinten tartása céljából képzési 

és ellenőrzési programok kerüljenek 

bevezetésre és végrehajtásra. A képzés 

gyakorlati és elméleti képzést foglal 

magában, és azt az ilyen feladatok 

ellátásához szükséges megfelelő idevágó 

tapasztalattal, képesítéssel és hozzáértéssel 

rendelkező oktatók és értékelők értékelik. 

 

Módosítás 364 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – 4 pont – 4.1 pont – g pont – 2 pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2. a szolgáltató biztosítja, hogy 

személyzete rendszeresen igazolja 

egészségi – a fizikai és szellemi 

alkalmasságot egyaránt magában foglaló 

– alkalmasságát a feladatainak kielégítő 

végrehajtására, figyelembe véve az adott 

tevékenység típusát és különösen annak a 

biztonságra és a biztonsággal kapcsolatos 

védelemre gyakorolt lehetséges hatását. 

 

Módosítás 365 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 1 pont – 1.2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1.2a. Az ATM/ANS szolgáltatások 

nyújtásának folytonosságát biztosítandó 

meg kell határozni a szolgáltatás 

minimumszintjét előre nem látott 

körülmények vagy a szolgáltatás zavara 

esetén, a tagállamok és a léginavigációs 

szolgáltatások biztosítói közötti előzetes 

megállapodások létrehozása révén. E 

minimális szolgáltatási szintek védik 
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legalább a sürgősségi és biztonsági 

szolgálatoknak, a közegészségügyi 

kiküldetéseknek, a diplomáciai 

járatoknak, valamint az olyan járatoknak 

nyújtott szolgáltatásokat, amelyek érkezési 

és indulási helye nem az adott 

tagállamban lévő repülőtér. Annak 

biztosítására is figyelmet kell fordítani, 

hogy a zavar ne okozzon torlódást vagy 

biztonsági kockázatot a szomszédos 

államok légterében, és hogy a légtér 

minden felhasználóját tisztességes 

bánásmódban részesítsék a légtérhez és a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosításakor. 

 

Módosítás 366 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.1. pont – 2.1.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.1.2. A légiforgalmi tájékoztató 

információknak pontosnak, teljesnek, 

naprakésznek, egyértelműnek, megfelelő 

integritásúnak és a felhasználók számára 

megfelelő formátumúnak kell lenniük. 

2.1.2. A légiforgalmi tájékoztató 

információnak pontosnak, teljesnek, 

naprakésznek, egyértelműnek, hitelesnek 

és megfelelő integritásúnak kell lennie, a 

felhasználók számára megfelelő 

formátumban.  

 

Módosítás 367 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.2.2. A repülésmeteorológiai 

tájékoztatásnak – a lehetőségek szabta 

keretek között, a légtérfelhasználók 

igényeinek kielégítése érdekében – 

pontosnak, teljesnek, naprakésznek, 

megfelelő integritásúnak és egyértelműnek 

kell lennie. 

2.2.2. A repülésmeteorológiai 

tájékoztatásnak – a lehetőségek szabta 

keretek között, a légtérfelhasználók 

igényeinek kielégítése érdekében – 

pontosnak, teljesnek, naprakésznek, 

hitelesnek, megfelelő integritásúnak és 

egyértelműnek kell lennie. 

 



 

RR\1111635HU.docx 157/167 PE576.812v02-00 

 HU 

Módosítás  368 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.4 pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kommunikációs szolgálatoknak 

elérhetőségük, integritásuk, 

folyamatosságuk és pontosságuk érdekében 

megfelelő teljesítményt kell mutatniuk és 

fenntartaniuk. Emellett gyorsnak és 

befolyásmentesnek kell lenniük. 

A kommunikációs szolgálatoknak 

elérhetőségük, integritásuk, 

folyamatosságuk és pontosságuk érdekében 

megfelelő teljesítményt kell mutatniuk és 

fenntartaniuk. Gyorsnak és befolyás- és 

korrupciómentesnek kell lenniük. 

 

Módosítás 369 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az irányítási, a helymeghatározási és az 

esetleges időzítési információk 

vonatkozásában a navigációs 

szolgáltatásoknak megfelelő teljesítményt 

kell mutatniuk és fenntartaniuk. A 

teljesítmény ismérvei többek között a 

pontosság, az integritás, a rendelkezésre 

állás és a szolgáltatás folyamatossága. 

Az irányítási, a helymeghatározási és az 

esetleges időzítési információk 

vonatkozásában a navigációs 

szolgáltatásoknak megfelelő teljesítményt 

kell mutatniuk és fenntartaniuk. A 

teljesítmény ismérvei többek között a 

pontosság, az integritás, a hitelesség, a 

rendelkezésre állás és a szolgáltatás 

folyamatossága. 

 

Módosítás 370 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A légtérellenőrző szolgálatnak a pontosság, 

az integritás, a folyamatosság és az észlelés 

valószínűsége tekintetében kellően magas 

színvonalon kell megállapítania az egyes 

légi járművek helyzetét a légtérben, 

valamint a repülőtér területén lévő más légi 

járművekhez vagy földi járművekhez 

viszonyítva. 

A légtérellenőrző szolgálatnak a pontosság, 

az integritás, a hitelesség, a folyamatosság 

és az észlelés valószínűsége tekintetében 

kellően magas színvonalon kell 

megállapítania az egyes légi járművek 

helyzetét a légtérben, valamint a repülőtér 

területén lévő más légi járművekhez vagy 

földi járművekhez viszonyítva. 

 

Módosítás 371 
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Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.7 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A légi forgalom áramlásának uniós szintű 

taktikai szervezése keretében a 

szolgáltatásnyújtást befolyásoló tervezett 

légi forgalom nagyságáról és természetéről 

elegendően pontos és aktuális 

információkat kell felhasználni és 

rendelkezésre bocsátani; továbbá a légtér 

vagy a repülőterek túltelítettségével 

kapcsolatos kockázatok mérséklése 

érdekében koordinálni és egyeztetni kell a 

légi forgalom más útvonalakra történő 

áthelyezését vagy késleltetését. Az 

áramlásszervezést a rendelkezésre álló 

légtérkapacitás optimalizálása és a 

légiforgalmiáramlás-szervezési eljárások 

javítása érdekében kell végrehajtani. A 

tevékenységet a biztonságra, az 

átláthatóságra és a hatékonyságra kell 

alapozni, és mindenkor gondoskodni kell 

arról, hogy a kapacitások rendelkezésre 

bocsátása rugalmasan, kellő időben és az 

európai léginavigációs tervvel összhangban 

történjék. 

A légi forgalom áramlásának uniós szintű 

taktikai szervezése keretében a 

szolgáltatásnyújtást befolyásoló tervezett 

légi forgalom nagyságáról és természetéről 

elegendően pontos, hiteles és aktuális 

információkat kell felhasználni és 

rendelkezésre bocsátani; továbbá a légtér 

vagy a repülőterek túltelítettségével 

kapcsolatos kockázatok mérséklése 

érdekében koordinálni és egyeztetni kell a 

légi forgalom más útvonalakra történő 

áthelyezését vagy késleltetését. Az 

áramlásszervezést a rendelkezésre álló 

légtérkapacitás optimalizálása és a 

légiforgalmiáramlás-szervezési eljárások 

javítása érdekében kell végrehajtani. A 

tevékenységet a biztonságra, az 

átláthatóságra és a hatékonyságra kell 

alapozni, és mindenkor gondoskodni kell 

arról, hogy a kapacitások rendelkezésre 

bocsátása rugalmasan, kellő időben és az 

európai léginavigációs tervvel összhangban 

történjék. 

 

Módosítás 372 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 3 pont – 3.1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Annak érdekében, hogy tervezett céljukat 

betölthessék, a légi járműről származó, a 

légi járműnek szóló és a földi 

információkat rendelkezésre bocsátó 

ATM/ANS-rendszereket és -

rendszerelemeket megfelelően kell 

megtervezni, gyártani, beépíteni, 

karbantartani és üzemeltetni. 

A légi járműről vagy a légi járműnek szóló, 

illetve a földi információkat rendelkezésre 

bocsátó ATM/ANS-rendszereket és -

rendszerelemeket megfelelően kell 

tervezni, gyártani, beépíteni, karbantartani, 

védeni a jogosulatlan elektronikus 

beavatkozással szemben és üzemeltetni, 

így biztosítva, hogy a tervezett céloknak 

megfeleljenek. 

 

Módosítás 373 
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Rendeletre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 6 pont – 6.2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6.2a. A légiforgalmi szolgáltatások és a 

légi navigációs szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos biztonsággal összefüggő 

feladatokban részt vevő személyzet tagjait 

ki kell képezni és rendszeresen ellenőrizni 

kell a megfelelő képzettség eléréséhez és 

fenntartásához annak érdekében, hogy 

elláthassák a rájuk kiosztott biztonsági 

feladatokat. 

 

Módosítás 374 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 1 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A pilóta nélküli légi járművet 

üzemben tartó személynek ismernie kell a 

végrehajtani tervezett műveletekre 

vonatkozó uniós és nemzeti szabályozást, 

különös tekintettel a biztonsággal, a 

magánélet védelmével, az adatvédelemmel, 

a felelősséggel, a biztosítással, a 

védelemmel és a környezetvédelemmel 

kapcsolatos szabályokra. A személynek 

képesnek kell lennie biztosítani az 

üzemben tartás biztonságát és a pilóta 

nélküli légi jármű biztonságos elkülönítését 

a földön tartózkodó személyektől és más 

légtérfelhasználóktól. Ez magában foglalja 

a gyártó által nyújtott használati 

útmutatónak, a pilóta nélküli légi jármű 

összes releváns funkciójának, valamint az 

alkalmazandó repülési szabályoknak és 

ATM/ANS-eljárásoknak az ismeretét. 

a) A távoli pilótának ismernie kell a 

végrehajtani tervezett műveletekre 

vonatkozó uniós és nemzeti szabályozást, 

különös tekintettel a biztonsággal, a 

magánélet védelmével, az adatvédelemmel, 

a felelősséggel, a biztosítással, a 

védelemmel és a környezetvédelemmel 

kapcsolatos szabályokra. A távoli 

pilótának képesnek kell lennie biztosítani 

az üzemben tartás biztonságát és a pilóta 

nélküli légi jármű biztonságos elkülönítését 

a földön tartózkodó személyektől és más 

légtérfelhasználóktól. Ez magában foglalja 

a gyártó által nyújtott használati 

útmutatónak, a pilóta nélküli légi jármű 

biztonságos és környezetbarát 

használatának, összes releváns 

funkciójának, továbbá az alkalmazandó 

repülési szabályoknak és ATM/ANS-

eljárásoknak az alapos ismeretét. 

 

Módosítás 375 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 1 pont – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A pilóta nélküli légi járművet úgy 

kell megtervezni és megépíteni, hogy 

alkalmas legyen funkciójának betöltésére, 

és anélkül lehessen üzemben tartani, 

beállítani és karbantartani, hogy az 

veszélyt jelentene az emberek számára, 

amennyiben e műveletek végrehajtása a 

légi jármű tervezése során figyelembe vett 

feltételek mellett történik. 

b) A pilóta nélküli légi járművet úgy 

kell megtervezni és megépíteni, hogy 

alkalmas legyen funkciójának betöltésére, 

és anélkül lehessen üzemben tartani, 

beállítani és karbantartani, hogy az 

veszélyt jelentene az emberek számára. 

Módosítás  376 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 1 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) Ha a biztonság, a magánélet 

védelme, a személyes adatok védelme, a 

védelem vagy a környezetvédelem 

területén az üzemben tartásból fakadóan 

jelentkező kockázatok enyhítése érdekében 

szükséges, a pilóta nélküli légi járműnek 

olyan megfelelő és célzott 

tulajdonságokkal és funkciókkal kell 

rendelkeznie, amelyek beépített és 

alapértelmezett módon figyelembe veszik a 

magánélet védelmének és a személyes 

adatok védelmének szempontjait. A 

szükségleteknek megfelelően ezeknek a 

tulajdonságoknak és funkcióknak lehetővé 

kell tenniük a légi jármű egyszerű 

azonosítását, valamint a végrehajtott 

művelet természetének és céljának 

egyszerű megállapítását, és – különösen a 

meghatározott földrajzi területeken, az 

üzemben tartótól meghatározott 

távolságokon túl, valamint a meghatározott 

magasságokban való üzemben tartás 

szempontjából – biztosítaniuk kell az 

alkalmazandó korlátozások, tilalmak és 

feltételek betartását. 

c) A biztonság, a magánélet védelme, 

a személyes adatok védelme, a védelem 

vagy a környezetvédelem területén az 

üzemben tartásból fakadóan jelentkező 

kockázatok enyhítése érdekében a pilóta 

nélküli légi járműnek olyan megfelelő és 

célzott tulajdonságokkal és funkciókkal 

kell rendelkeznie, amelyek beépített és 

alapértelmezett módon figyelembe veszik a 

magánélet védelmének és a személyes 

adatok védelmének szempontjait. Ezeknek 

a tulajdonságoknak és funkcióknak 

lehetővé kell tenniük a légi jármű egyszerű 

azonosítását, valamint a végrehajtott 

művelet természetének és céljának 

egyszerű megállapítását, és – különösen a 

meghatározott földrajzi területeken (pl. 

vegyi üzemek és atomerőművek, 

ipartelepek és repülőterek területén) az 

üzemben tartótól meghatározott 

távolságokon túl, valamint a meghatározott 

magasságokban való üzemben tartás 

szempontjából – biztosítaniuk kell az 

alkalmazandó korlátozások, tilalmak és 

feltételek betartását, beleértve a felderítő 

és elkerülő rendszerekre vonatkozó 

követelményeket. 
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Módosítás 377 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 1 pont – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A 47. cikk (1) bekezdésének fa) 

pontjában említett nyilvántartási rendszer 

tiszteletben tartja az adatvédelmi és a 

magánélet védelmére vonatkozó 

jogszabályokat, beleértve az 

adatvédelemről szóló 95/46/EK irányelvet, 

a magánélet védelméhez fűződő, az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. 

cikkében rögzített jogot, a személyes 

adatok védelméhez fűződő, az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 8. cikkében és 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 16. cikkében rögzített 

jogot. A nyilvántartási rendszernek 

biztosítania kell a magánélet tiszteletben 

tartásával és az adatvédelemmel 

kapcsolatos garanciáknak a szükségesség 

és az arányosság elvével összhangban 

történő beépítését.  

 

Módosítás 378 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 2 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Annak érdekében, hogy a pilóta nélküli 

légi jármű üzemben tartása során a földön 

tartózkodó emberek és más 

légtérfelhasználók biztonsága kielégítő 

szintű legyen, teljesíteni kell – szükség 

szerint a művelet kockázati szintjének 

figyelembevételével – a következő 

követelményeket: 

Annak érdekében, hogy a pilóta nélküli 

légi jármű üzemben tartása során a földön 

tartózkodó emberek és más 

légtérfelhasználók biztonsága egységesen 

magas szintű legyen, teljesíteni kell – 

szükség szerint a művelet kockázati 

szintjének figyelembevételével – a 

következő követelményeket: 

 

Módosítás 379 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 2 pont – 2.1 pont – b a pont (új) 



 

PE576.812v02-00 162/167 RR\1111635HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A pilóta nélküli légi járművek 

mellé tájékoztatót kell csatolni, hogy a 

biztonság és a környezetbarát jelleg 

kultúráját közvetítsék a felhasználó felé, 

és e tájékoztatók fő elemeit mindenfajta – 

többek között az interneten keresztül 

terjesztett – reklámban fel kell tüntetni; 

 

Módosítás 380 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 2 pont – 2.3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A pilóta nélküli légi járművet üzemben 

tartó személynek rendelkeznie kell 

mindazokkal az ismeretekkel és 

készségekkel, amelyek szükségesek az 

üzemben tartás biztonságának az üzemben 

tartás jellegéhez társuló kockázatokkal 

arányos mértékű biztosításához. Ha az 

érintett művelethez társuló kockázatok 

enyhítése ezt igényli, a pilóta nélküli légi 

járművet üzemben tartó személynek orvosi 

alkalmasságáról is tanúbizonyságot kell 

tennie. 

A távoli pilótának rendelkeznie kell 

mindazokkal az ismeretekkel és 

készségekkel, amelyek szükségesek az 

üzemben tartás biztonságának az üzemben 

tartás jellegéhez társuló kockázatokkal 

arányos mértékű biztosításához. A 

kereskedelmi jellegű műveletekhez és az 

olyan műveletekhez, amelyekhez 

tanúsítványra vagy nyilatkozatra van 

szükség, a távoli pilótának kérésére pilóta 

nélküli légi jármű vezetésére vonatkozó 

engedélyt kell kiadni, ha a kérelmező 

bizonyította, hogy megfelel a 47. cikk (1) 

bekezdésének d) pontjában említett  

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 

megállapított szabályoknak. Ha az érintett 

művelethez társuló kockázatok enyhítése 

ezt igényli, a pilóta nélküli légi járművet 

üzemben tartó személynek orvosi 

alkalmasságáról is tanúbizonyságot kell 

tennie. 

 

Módosítás  381 

Rendeletre irányuló javaslat 

IX melléklet – 2 pont – 2.4 pont – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A pilóta nélküli légi járműveknek 

és a pilóta nélküli légi járművekkel 
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lebonyolított műveleteknek biztosítaniuk 

kell az uniós jogszabályok által szavatolt 

megfelelő jogoknak való megfelelést, 

különösen a magán- és a családi élet 

tiszteletben tartásához való, az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkében 

rögzített jognak, valamint a személyes 

adatok védelméhez való, a Charta 8. 

cikkében és az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkében 

rögzített és a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló 1995. október 24-i 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben szabályozott jognak való 

megfelelést. 
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INDOKOLÁS 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári repülés területén alkalmazandó közös 

szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének (EASA) létrehozásáról, 

valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló rendeletjavaslat a Bizottság által az Európai Parlament TRAN bizottságának 2015 

decemberében bemutatott „Légi közlekedési stratégia az uniós légi közlekedési ágazat 

versenyképességének növelésére” része. A javaslat a 216/2008/EK rendelet és a területet 

korábban szabályozó jogi aktus végrehajtása kapcsán több mint tizenkét év alatt összegyűlt 

tapasztalatokon alapul, és célja az Ügynökség fejlesztéséhez szükséges következő lépés 

előkészítése.  

Elvként és végső célként szem előtt tartva a légi közlekedési egészének biztonságát, a javaslat 

figyelembe veszi az érdekelt felek érdekeit, valamint a légi közlekedés területén 

bekövetkezett általános fejlesztéseket. Ez alapján a javaslat számos újító elképzelést 

tartalmaz, mint például a biztonságszabályozás kockázat- és teljesítményalapú 

megközelítésének bevezetése, a rendelet repülésbiztonsági és egyéb technikai területeinek 

kölcsönös függése, mint például a repülésbiztonság vagy a környezetvédelem. A javaslat célja 

egy hatékony keretszabályozás kialakítása, amelynek célja az új üzleti modellek és a 

kialakulóban lévő technológiák integrációja, különös tekintettel a pilóta nélküli légi 

járművekre (drónok). A javaslat megoldást kínál arra a problémára is, hogy vannak olyan 

nemzeti hatóságok, melyek forráshiánnyal küzdenek, és a nemzeti repülési hatóságok és az 

EASA közötti technikai erőforrások összevonásának és elosztásának keretére vonatkozóan is 

tartalmaz előírásokat. Végezetül pedig a rendeletjavaslat a légi közlekedést érintő kutatás és 

oktatás koordinációjára és fejlesztésére vonatkozóan tartalmaz új intézkedéseket. 

Az előadó széleskörű egyeztetéseket folytatott az érdekelt felekkel, és többükkel eszmét 

cserélt a javasolt rendeletre vonatkozóan. Az előadó a rendeletjavaslatban végig igyekezett 

visszaadni a tudomására hozott kifogásokat, és biztosítani a légi közlekedési és 

repüléstechnikai ipar további hatékony közreműködését. 

Az előadó támogatja az EASA-t, és azon a véleményen van, hogy a jelen pillanatig sikeresen 

hajtotta végre feladatait. Üdvözli az Ügynökség fejlődését, és támogatta eddig is az 

Ügynökség hatáskörének minden korábbi bővítését. Az előadó úgy véli, hogy az elmúlt 

években az Ügynökség a légi közlekedés világában vezető szerepre tett szert, és az amerikai 

szövetségi légi közlekedési hatóság elismert „alternatívája” lett, miközben azért megtartotta 

egyedi jellegét is. Az előadó kiemeli, hogy a repülésbiztonság területén nincs mozgástér, és ez 

kell, hogy maradjon az Ügynökség végső és iránymutató elve is.  

Az előadó azon a véleményen van, hogy a repülésbiztonság biztosításához foglalkozni kell az 

azzal közvetlenül kapcsolódó kérdésekkel is. Ezért az előadó kifejezetten támogat minden a 

javaslatban szereplő olyan változtatást, mely a repülés biztonságának és védelmének sajátos 

kölcsönös függőségi viszonyaira vonatkozik. Az előadó azonban azon a véleményen van, 

hogy a repülőterekkel kapcsolatos rendelkezéseknek különbséget kellene tenniük a különböző 

típusú repülőtéri felszerelések között. Ezért vezette be az előadó az olyan megkülönböztető 

csoportosításokat, mint a biztonsággal kapcsolatos felszerelések és a biztonság szempontjából 

kritikus felszerelések. A repülésbiztonság területén az Ügynökség illetékességi köreit az 

előadó kiterjesztette különösen a kiberbiztonságra. Az előadó egy sor további olyan 

rendelkezést illesztett be, melyek a repülésbiztonság és a környezetvédelem egyéb kölcsönös 

függőségi viszonyait érintik.  
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Az előadó úgy véli, hogy a repülésbiztonság nem csak iparági kérdés, hanem nagyban függ 

attól, hogy a nemzeti repülési hatóságok felügyelik-e és hatékonyan bevezetik-e a 

szabályokat. Az előadó egyetért azzal, hogy hatáskörök tagországokról Ügynökségre vagy 

másik tagországra történő átruházása realisztikus megközelítés a tagországok nemzeti repülési 

hatóságainál meglévő különböző szintű erőforrásokkal kapcsolatban. Az előadó egyértelműen 

meghatározta, hogy mely felelősségi körök ruházhatók át, és számos további óvintézkedést 

illesztett be a felelősségi körök átruházási eljárását érintően, például a részletes átmeneti 

tervet határozott meg. Az előadó azonban úgy véli, hogy még többet lehetne tenni a 

repülésbiztonság növelése érdekében, ezért javasolja, hogy a jogosult szervezetekhez 

hasonlóan, amelyek a nemzeti repülési hatóságok vagy az Ügynökség nevében feladatokat 

hajtanak végre, a nemzeti repülési hatóságokat is akkreditálja az Ügynökség. Az ilyen 

akkreditációs folyamat lehetővé tenné, hogy számba vegyük az Unióban működő nemzeti 

repülési hatóságok biztonsági teljesítményének jelenlegi szintjét. Az előadó továbbá azon a 

véleményen van, hogy a biztonság hatékonysága érdekében a tagországoknak egyetlen 

nemzeti repülési hatóságot kellene felállítaniuk. 

Az előadó véleménye szerint, tekintettel az Ügynökség légi közlekedés területén szerzett 

tapasztalatára, az Ügynökségnek tevékenyebb és döntőbb szerephez kell jutnia az olyan 

esetekben, amikor a tagállamok úgy döntenek, hogy a vonatkozó uniós szabályoktól való 

eltéréssel reagálnak haladéktalanul valamilyen komoly polgári repülésbiztonsági kérdést 

érintően. Ugyanezen elv alapján az Ügynökség dönt a részvételekről a légialkalmasság 

tekintetében, ami az Ügynökség kizárólagos felelőssége. Az előadó továbbá úgy véli, hogy az 

Ügynökséget közvetlenül fel kellene hatalmazni arra, hogy illetékes hatóságként járhasson el 

a több tagállamban működő és/vagy több tagállam között vagy a tagországok területén kívül 

tevékenységet végző légi üzemeltetők tekintetében a tanúsítás, felügyelet és végrehajtás 

kapcsán. 

Az elmúlt időszakban igen negatív médiavisszhangot kapott és megfelelő rendezés hiányában 

komoly repülésbiztonsági kérdést jelentő drónok kérdésével kapcsolatban az előadó 

elégtelennek véli a javaslat szövegét. Az előadó további egyeztetéseket javasol az 

érintettekkel a drónokra vonatkozó részletesebb szabályok kidolgozása érdekében, hogy 

biztosítható legyen biztonságos jelenlétük abban a légtérben, amelyen a pilótával rendelkező 

légi járművekkel osztoznak, és így jogbiztonság alakulhasson ki. Az előadó úgy véli, hogy 

ennek az iparágnak a várt fejlődése szigorú szabályokat igényel a titoktartás és adatvédelem 

biztosítása érdekében is.  

Tekintettel arra, hogy az Ügynökség jogköreit az elmúlt években fokozatosan jelentős 

mértékben kiterjesztették nem kifejezetten repülésbiztonsági természetű területekre, az előadó 

megítélése szerint időszerű, hogy ezeket a változásokat az Ügynökség elnevezése is tükrözze. 

Ennek megfelelően az előadó javasolja, hogy a többi repülési hatósághoz hasonlóan az 

Ügynökség nevét is módosítsák. Az Ügynökség általános alapelve és célja, vagyis a 

repülésbiztonság változatlan marad, és azt a rendelet 1. cikkének első bekezdése biztosítja. 

Az intézményi ügyeket érintően az előadó újfent megerősített számos olyan álláspontot, 

amelyet a parlament a múltban már elfogadott, mint például a vezetőség/igazgatóság 

összetétele és a többségi szavazás, valamint az ügyvezető azon kötelezettsége, hogy 

kinevezése előtt vagy hivatali idejének felénél a TRAN bizottság előtt megjelenjen. Az előadó 

továbbá úgy véli, hogy csak egy fellebbezési tanácsra van szükség az iparágat terhelő 

felesleges költségek elkerülése érdekében.  

Az Ügynökség nemzetközi szerepének erősítése érdekében az előadó fokozott nemzetközi 

összefogást szorgalmaz, az uniós szabványok terjesztését sürgeti, valamint az Ügynökség és a 
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harmadik országbeli nemzeti repülési hatóságok közötti munkamegállapodások tekintetében 

kevésbé szigorú kötelezettségeket javasol. Ezenfelül az előadó javaslatot tett még arra is, 

hogy az iparági igényekre reagálva engedélyezzék az Ügynökség számára, hogy helyi 

irodákat nyisson olyan harmadik országokban, ahol erre az iparágnak (tanúsítás céljából) 

szüksége van. 
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