
A BIZOTTSÁG 335/2007/EK RENDELETE

(2007. március 28.)

az 1702/2003/EK rendeletnek a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések
környezetvédelmi tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapítása tekintetében történő

módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló,
2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 5. és 6. cikkére,

mivel:

(1) Az 1592/2002/EK rendelet egyik célja a tagállamok által
a Chicagói Egyezmény értelmében vállalt kötelezettségek
teljesítésének támogatása az Egyezmény előírásainak
közös értelmezésére és egységes végrehajtására szolgáló
alapok nyújtásával.

(2) Az 1592/2002/EK rendelet végrehajtását a légi járművek
és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi-
alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a
tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási
szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember
24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet (2) szabályozta.

(3) Az 1702/2003/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy a termékekhez, alkatrészekhez és berende-
zésekhez a mellékletben (a 21. részben) meghatározott
bizonyítványokat kell kiállítani.

(4) Az 1702/2003/EK rendelet VI. függeléke közli azt a 45.
számú EASA-űrlapot, amelyet a zajbizonyítványok kiállí-
tásához kell használni.

(5) A Chicagói Egyezmény 16. függelékének I. kötetében
szereplő, a zajbizonyítványok kezelésére vonatkozó
szabályokat és iránymutatásokat 2005. február 23-án
módosították.

(6) Az 1702/2003/EK rendelet egyes rendelkezéseit ezért ki
kell igazítani annak érdekében, hogy melléklete össz-

hangba kerüljön az Egyezmény 16. függelékének I. köte-
tével.

(7) Ezért az 1702/2003/EK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések az
1592/2002/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése b) pont-
jának és 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően az
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott véle-
ményen alapulnak.

(9) A rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak
az 1592/2002/EK rendelet 54. cikkének (3) bekezdé-
sében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1702/2003/EK rendelet mellékletének 21. része a követke-
zőképpen módosul:

1. A 21A.204. pont (Kérelem) b) bekezdésének ii. alpontjából a
következő mondatot törölni kell: „Ez az információ szerepel
a repülési kézikönyvben, ha a repülési kézikönyvet a szóban
forgó légi járműre vonatkozó alkalmazandó légialkalmassági
alapkövetelmény előírja.”

2. A 21A.204. pont (Kérelem) b) bekezdésének 2. pontja i.
alpontjából a következő mondatot törölni kell: „Ez az infor-
máció szerepel a repülési kézikönyvben, ha a repülési kézi-
könyvet a szóban forgó légi járműre vonatkozó alkalma-
zandó légialkalmassági alapkövetelmény előírja.”

3. A VI. függelék helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

HUL 88/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.29.

(1) HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági
rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 243., 2003.9.27., 6. o. A 706/2006/EK rendelettel (HL L 122.,
2006.5.9., 16. o.) módosított rendelet.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 28-án.

a Bizottság részéről
Jacques BARROT

alelnök
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MELLÉKLET

A mellékletben (21. rész) a VI. függelék – 45. számú EASA-űrlap: Zajbizonyítvány helyébe a következő lép:

HUL 88/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.29.


