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(TÆjØkoztatÆsok)

TAN`CS

35/2005/EK K�Z�S `LL`SPONT

a TanÆcs Æltal 2005. november 14-Øn elfogadva

a kçzçssØgi lØgiforgalmi irÆny�t�i szakszolgÆlati engedØlyrıl sz�l�, ð-i 2005/ð/EK eur�pai parla-
menti Øs tanÆcsi irÆnyelv elfogadÆsa cØljÆb�l

(2005/C 316 E/01)

(EGT vonatkozÆsœ szçveg)

AZ EUR�PAI PARLAMENT �S AZ EUR�PAI UNI� TAN`CSA,

tekintettel az Eur�pai KçzçssØget lØtrehoz� szerzıdØsre Øs k�lç-
nçsen annak 80. cikke (2) bekezdØsØre,

tekintettel a BizottsÆg javaslatÆra,

tekintettel az Eur�pai GazdasÆgi Øs SzociÆlis BizottsÆg vØlemØ-
nyØre (1),

a RØgi�k BizottsÆgÆval folytatott konzultÆci�t kçvetıen,

a SzerzıdØs 251. cikkØben megÆllap�tott eljÆrÆsnak megfe-
lelıen (2),

mivel:

(1) A lØginavigÆci�s szolgÆlatoknak az egysØges eur�pai
Øgbolt keretØben tçrtØnı ellÆtÆsÆr�l sz�l�, 2004. mÆrcius
10-i 550/2004/EK eur�pai parlamenti Øs tanÆcsi rende-
let (3) (lØginavigÆci�s-szolgÆlati rendelet) 5. cikkØben
elı�rtakkal çsszhangban, Øs egyidejßleg tçrekedve a lØgi
kçzlekedØs biztonsÆgÆnak Øs a szemØlyzet szakkØpzettsØ-
gØnek ÆltalÆnos jav�tÆsÆra irÆnyul� cØlkitßzØsek megval�-
s�tÆsÆra, az egysØges eur�pai Øgboltra vonatkoz� jogsza-
bÆlyok vØgrehajtÆsa k�lçnçsen a lØgiforgalmi irÆny�t�k
kØpes�tØse vonatkozÆsÆban sz�ksØgessØ teszi rØszletesebb
jogszabÆlyok kidolgozÆsÆt a legmagasabb szintß
felelıssØg Øs szakmai alkalmassÆg biztos�tÆsa, a lØgifor-
galmi irÆny�t�k rendelkezØsre ÆllÆsÆnak jav�tÆsa Øs a
szakszolgÆlati engedØlyek kçlcsçnçs elfogadÆsÆnak az
elımozd�tÆsa ØrdekØben.

(2) A kçzçssØgi szakszolgÆlati engedØly bevezetØse annak a
k�lçnleges szerepnek az elismerØsØt cØlz� eszkçz,
amelyet a lØgiforgalmi irÆny�t�k jÆtszanak a lØgiforgalmi
irÆny�tÆsi szolgÆltatÆsok biztonsÆgos nyœjtÆsÆban. A
kçzçssØgi szakmai alkalmassÆgi normÆk kidolgozÆsa
csçkkenti az ezen a tØren tapasztalhat� szØttçredezett-
sØget is, hatØkonyabbÆ tØve a nçvekvı regionÆlis egy�tt-
mßkçdØs keretØben a lØginavigÆci�s szolgÆltat�k kçzçtt
a munka megszervezØsØt. Ez az irÆnyelv ezØrt az
egysØges eur�pai Øgboltr�l sz�l� jogszabÆlyok lØnyeges
rØszØt kØpezi.

(3) Az irÆnyelv a legalkalmasabb eszkçz a szakmai alkalmas-
sÆgi normÆk elı�rÆsÆhoz, �gy a tagÆllamok feladata marad
annak meghatÆrozÆsa, hogy milyen m�don teljes�ljenek
az ilyen normÆk.

(4) Ennek az irÆnyelvnek meglØvı nemzetkçzi normÆkra
kell Øp�lnie. A Nemzetkçzi PolgÆri Rep�lØsi Szervezet
(ICAO) a lØgiforgalmi irÆny�t�k szakszolgÆlati engedØ-
lyØvel kapcsolatos rendelkezØseket fogadott el, beleØrtve
a nyelvismeretre vonatkoz� kçvetelmØnyeket is. A lØgi
kçzlekedØs biztonsÆgÆval kapcsolatos egy�ttmßkçdØsre
vonatkoz� 1960. december 13-i nemzetkçzi egyezmØny
Æltal lØtrehozott Eur�pai Szervezet a LØgikçzlekedØs
BiztonsÆgÆØrt (Eurocontrol) elfogadta az Eurocontrol
biztonsÆgi szabÆlyozÆsi kçvetelmØnyeket. Ez az irÆnyelv
az 550/2004/EK rendelet 4. cikkØvel çsszhangban Æt�l-
teti a lØgiforgalmi irÆny�t�kra vonatkoz�, az 5. szÆmœ
Eurocontrol biztonsÆgi szabÆlyozÆsi kçvetelmØnyben
(ESARR 5) foglalt elı�rÆsokat a kçzçssØgi jogba.
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(1) A 2005. mÆrcius 9-i vØlemØny (a Hivatalos Lapban mØg nem tettØk
kçzzØ).

(2) Az Eur�pai Parlament 2005. mÆrcius 8-i vØlemØnye (a Hivatalos
Lapban mØg nem tettØk kçzzØ), a TanÆcs 2005.november 14-i kçzçs
ÆllÆspontja Øs az Eur�pai Parlament ð-i ÆllÆspontja (a Hivatalos
Lapban mØg nem tettØk kçzzØ).

(3) HL C 96., 2004.3.31., 10. o.



(5) A KçzçssØg lØgi forgalmÆnak sajÆtos jellegzetessØgei
sz�ksØgessØ teszik a kçzçssØgi szakmai alkalmassÆgi
normÆk bevezetØsØt Øs hatØkony alkalmazÆsÆt az Ælta-
lÆnos cØlœ lØgi forgalomban a lØginavigÆci�s szolgÆltat�k
Æltal foglalkoztatott lØgiforgalmi irÆny�t�k vonatkozÆ-
sÆban. A tagÆllamok az ezen irÆnyelv szerint meghatÆro-
zott nemzeti rendelkezØseiket alkalmazhatjÆk a lØgifor-
galmi irÆny�t�-gyakornokokra Øs azokra a lØgiforgalmi
irÆny�t�kra, akik feladatukat olyan lØginavigÆci�s szolgÆl-
tat� alkalmazÆsÆban vØgzik, akik szolgÆltatÆsaikat
elsısorban nem ÆltalÆnos cØlœ lØgi forgalomban tçrtØnı
rep�lıgØpmozgÆsokhoz nyœjtjÆk.

(6) Amennyiben a KçzçssØg kçvetelmØnyeinek val� megfe-
lelØs biztos�tÆsa ØrdekØben az intØzkedØseket a tagÆl-
lamok teszik meg, a fel�gyeleti Øs a megfelelısØget
ellenırzı hat�sÆgokat megfelelı mØrtØkben f�ggetlen�-
teni kell a lØginavigÆci�s szolgÆltat�kt�l Øs a kØpzØst
nyœjt� szolgÆltat�kt�l. A hat�sÆgoknak tovÆbbra is
kØpesnek kell lenni�k feladataik hatØkony ellÆtÆsÆra. Az
ezen irÆnyelv szerint kijelçlt vagy lØtrehozott nemzeti
fel�gyeleti hat�sÆg azonos lehet az egysØges eur�pai
Øgbolt lØtrehozÆsÆra vonatkoz� keret megÆllap�tÆsÆr�l
sz�l�, 2004. mÆrcius 10-i 549/2004/EK eur�pai parla-
menti Øs tanÆcsi rendelet (1) (keretrendelet) 4. cikke
szerint kijelçlt vagy lØtrehozott test�lettel vagy test�le-
tekkel.

(7) A lØginavigÆci�s szolgÆltatÆsok nyœjtÆsa magas szakmai
kØpzettsØgß szakszemØlyzetet igØnyel, amelynek szakis-
meretei tçbbfØle m�don bemutathat�ak. A lØgiforgalmi
irÆny�t�k esetØben a megfelelı eszkçz az egyes lØgifor-
galmi irÆny�t�knak szemØlyre sz�l�an kibocsÆtott, diplo-
mÆnak tekintendı kçzçssØgi szakszolgÆlati engedØly
bevezetØse. A szakszolgÆlati engedØlyen felt�ntetett
jogos�tÆs jelzi a lØgiforgalmi irÆny�t� szÆmÆra engedØlye-
zett lØgiforgalmi szolgÆltatÆs t�pusÆt. Ugyanakkor a szak-
szolgÆlati engedØlyben felt�ntetett kiterjesztØsek jelzik a
lØgiforgalmi irÆny�t� megszerzett egyedi szakismereteit
Øs a fel�gyeleti hat�sÆgok engedØlyØt egy bizonyos
szektor vagy szektorcsoport szÆmÆra tçrtØnı szolgÆlta-
tÆsok nyœjtÆsÆra. EzØrt kell a hat�sÆgoknak abban a hely-
zetben lenni�k, hogy a lØgiforgalmi irÆny�t�k szakmai
alkalmassÆgÆt a szakszolgÆlati engedØlyek kibocsÆtÆsakor
vagy a kiterjesztØsek ØrvØnyessØgØnek meghosszabb�tÆ-
sakor felmØrhessØk; a hat�sÆgok szÆmÆra biztos�tani kell
annak a lehetısØgØt is, hogy ha a szakmai alkalmassÆg
vonatkozÆsÆban kØtsØgek mer�lnek fel, felf�ggeszthessØk
a szakszolgÆlati engedØlyt, a jogos�tÆst vagy a kiterjesz-
tØst. Az esemØnyek bejelentØsØnek (Ðjust culture�)
elımozd�tÆsÆt cØlz� tçrekvØsek szellemØben ennek az
irÆnyelvnek nem szabad automatikus kapcsolatot lØtes�-
tenie egy esemØny bekçvetkezØse Øs a szakszolgÆlati
engedØly, jogos�tÆs vagy kiterjesztØs felf�ggesztØse
kçzçtt. A szakszolgÆlati engedØly visszavonÆsÆt a szØlsı
esetekben alkalmazhat� vØgsı megoldÆsnak kell tekin-
teni.

(8) EgymÆs kØpes�tØsi rendszerei tekintetØben a tagÆllamok
kçzçtti bizalom kiØp�tØse ØrdekØben a szakszolgÆlati
engedØlyek megszerzØsØnek Øs megtartÆsÆnak kçzçssØgi

szabÆlyai elengedhetetlenek. EzØrt fontos a lØgiforgalmi
irÆny�t�i szakkØpes�tØsekre, a szakmai alkalmassÆgra Øs a
szakmÆhoz val� hozzÆfØrØsre vonatkoz� kçvetelmØnyek
çsszehangolÆsa a legmagasabb szintß biztonsÆg Ørde-
kØben. Ez a biztonsÆgos, j� minısØgß lØgiforgalmi irÆny-
�t�i szolgÆltatÆst Øs a szakszolgÆlati engedØlyeknek a
KçzçssØg egØszØben val� elismerØsØt eredmØnyezi, ezÆltal
nçvelve a mozgÆs szabadsÆgÆt Øs a lØgiforgalmi irÆny�t�k
rendelkezØsre ÆllÆsÆnak a jav�tÆsÆt.

(9) A tagÆllamok kçtelesek biztos�tani, hogy ezen irÆnyelv
vØgrehajtÆsa ne eredmØnyezze a munkÆltat� Øs a
jelentkezı lØgiforgalmi irÆny�t�k kçzçtti foglalkoztatÆsi
viszonyra alkalmazand� jogokat Øs kçtelessØgeket szabÆ-
lyoz�, meglØvı Øs hatÆlyos nemzeti rendelkezØsek
megker�lØsØt.

(10) A szakismereteknek a KçzçssØg egØszØre kiterjedı çssze-
hasonl�that�sÆga ØrdekØben sz�ksØges azok egyØrtelmß
Øs ÆltalÆnosan elfogadott szerkezetbe foglalÆsa. Ez
nemcsak az egy lØginavigÆci�s szolgÆltat� fel�gyelete alÆ
tartoz� lØgtØren bel�l garantÆlja a biztonsÆgot, hanem
k�lçnçsen a k�lçnbçzı szolgÆltat�k Æltal fel�gyelt ter�-
letek hatÆrÆn.

(11) A kommunikÆci� sok esemØnyben Øs balesetben jÆtszik
jelentıs szerepet. Az ICAO ezØrt a nyelvismeretre vonat-
koz� kçvetelmØnyeket fogadott el. Ez az irÆnyelv ezeket
a kçvetelmØnyeket tovÆbbfejleszti Øs eszkçzkØnt szolgÆl
ezen nemzetkçzileg elfogadott normÆk vØgrehajtÆsÆhoz.
A szabad mozgÆs çsztçnzØse Øs a biztonsÆg garantÆlÆsa
ØrdekØben sz�ksØges a megk�lçnbçztetØs-mentessØg, az
ÆtlÆthat�sÆg Øs az arÆnyossÆg elvØnek tiszteletben tartÆsa
a nyelvi kçvetelmØnyek vonatkozÆsÆban.

(12) Az Eurocontrol tagjainak kØrØsØre kidolgozott irÆnymu-
tat� anyag tartalmazza az alapkØpzØs cØlkitßzØseit,
amelyeket a megfelelı normÆknak kell tekinteni. A szak-
szolgÆlati munkahelyi kØpzØsben az ÆltalÆnosan elfoga-
dott kØpzØsi normÆk hiÆnyÆt megfelelı intØzkedØscso-
maggal kell ellensœlyozni, beleØrtve a vizsgÆztat�k j�vÆ-
hagyÆsÆt, amelynek garantÆlnia kell a szakmai alkal-
massÆg magas sz�nvonalÆt. Ez annÆl is fontosabb, mert a
szakszolgÆlati munkahelyi kØpzØs rendk�v�l kçltsØges Øs
a biztonsÆg szempontjÆb�l dçntı fontossÆgœ.

(13) Az Eurocontrol tagÆllamok kØrØsØre kidolgozÆsra
ker�ltek az egØszsØg�gyi kçvetelmØnyek, Øs azokat az
ezen irÆnyelvnek val� megfelelØs elfogadott eszkçzØnek
kell tekinteni.

(14) A kØpzØs nyœjtÆsÆnak tanœs�tÆsÆt a kØpzØs minısØgØhez
hozzÆjÆrul�, a biztonsÆg szempontjÆb�l az egyik dçntı
fontossÆgœ tØnyezınek kell tekinteni. A kØpzØst a lØgina-
vigÆci�s szolgÆltatÆsokhoz hasonl� szolgÆltatÆsnak kell
tekinteni, amelyre szintØn vonatkozik a tanœs�tÆsi eljÆrÆs.
Ennek az irÆnyelvnek lehetıvØ kell tennie a kØpzØsek
t�pusok, kØpzØsi szolgÆltatÆsok csoportjai vagy kØpzØs-
csoport Øs lØginavigÆci�s szolgÆltatÆsok szerinti tanœs�-
tÆsÆt a kØpzØs sajÆtos jellegzetessØgeinek egyidejß figye-
lembevØtelØvel.

2005.12.13.C 316E/2 Az Eur�pai Uni� Hivatalos LapjaHU

(1) HL L 96., 2004.3.31., 1. o.



(15) Ez az irÆnyelv megerıs�ti az Eur�pai B�r�sÆg bevett
joggyakorlatÆt a diplomÆk kçlcsçnçs elismerØse Øs a
munkavÆllal�k szabad mozgÆsa ter�letØn. Az arÆnyossÆg
elve, a kÆrtØr�tØsi intØzkedØsek Ørvekkel alÆtÆmasztott
igazolÆsÆnak elı�rÆsa Øs a megfelelı fellebbezØsi eljÆrÆsok
biztos�tÆsa olyan alapelvek, amelyeket a lØgiforgalmi
irÆny�tÆsban szembetßnıbb m�don kell alkalmazni. A
tagÆllamoknak jogukban Æll megtagadni azoknak a szak-
szolgÆlati engedØlyeknek az elfogadÆsÆt, amelyek kiÆll�tÆ-
sÆra nem ezen irÆnyelv szerint ker�lt sor; a tagÆlla-
moknak azonban az ilyen szakszolgÆlati engedØly elisme-
rØse is jogukban Æll az egyenØrtØkßsØgre irÆnyul�
megfelelı ØrtØkelØs elvØgzØsØt kçvetıen. Mivel ezen
irÆnyelv a szakszolgÆlati engedØlyek kçlcsçnçs elismerØ-
sØre irÆnyul, a munkavÆllalÆs feltØteleit nem szabÆlyozza.

(16) A lØgiforgalmi irÆny�t�i szakmÆban a technikai innovÆ-
ci�k megkçvetelik a lØgiforgalmi irÆny�t�k szakmai alkal-
massÆgÆnak rendszeres naprakØsszØ tØtelØt. Ennek az
irÆnyelvnek lehetıvØ kell tennie a mßszaki fejlesztØseket
Øs a tudomÆnyos elırehaladÆst kçvetı kiigaz�tÆsokat a
bizottsÆgi eljÆrÆs igØnybevØtelØvel.

(17) Ez az irÆnyelv befolyÆsolhatja a lØgiforgalmi irÆny�t�k
napi munkavØgzØsi gyakorlatÆt. A szociÆlis partnereket
minden jelentıs szociÆlis hatÆssal rendelkezı intØzke-
dØsrıl megfelelı m�don tÆjØkoztatni, Øs vel�k azzal
kapcsolatosan konzultÆci�t folytatni sz�ksØges. EzØrt a
szociÆlis partnerek kçzçtti eur�pai szintß pÆrbeszØd
elımozd�tÆsÆra irÆnyul� Ægazati pÆrbeszØdbizottsÆgok
lØtrehozÆsÆr�l sz�l�, 1998. mÆjus 20-i 1998/500/EK
bizottsÆgi hatÆrozat (1) ØrtelmØben lØtrehozott Ægazati
pÆrbeszØdbizottsÆggal konzultÆci�ra ker�lt sor, Øs azzal
a BizottsÆg Æltal hozand� tovÆbbi vØgrehajtÆsi intØzke-
dØsek vonatkozÆsÆban is konzultÆlni kell.

(18) A tagÆllamok kçtelesek az ezen irÆnyelv alapjÆn elfoga-
dott nemzeti rendelkezØseik megsØrtØse esetØn alkalma-
zand� szankci�kra vonatkoz� szabÆlyokat elı�rni, vala-
mint minden sz�ksØges intØzkedØst megtenni ezek vØgre-
hajtÆsÆnak biztos�tÆsa ØrdekØben. E szankci�knak hatØ-
konynak, arÆnyosnak Øs visszatart� erejßnek kell
lenni�k.

(19) Az ezen irÆnyelv vØgrehajtÆsÆhoz sz�ksØges intØzkedØ-
seket a BizottsÆgra ruhÆzott vØgrehajtÆsi hatÆskçrçk
gyakorlÆsÆra vonatkoz� eljÆrÆsok megÆllap�tÆsÆr�l sz�l�,
1999. jœnius 28-i 1999/468/EK tanÆcsi hatÆrozattal (2)
çsszhangban kell elfogadni.

(20) Az Æt�ltetØsre rendelkezØsre Æll� kØtØves idıszak
elegendı a kçzçssØgi szakszolgÆlati engedØly keretØnek
lØtrehozÆsÆhoz Øs a jelenleg szakszolgÆlati engedØllyel
rendelkezık engedØlyeinek az ezen keretbe tçrtØnı felvØ-
telØhez, a jogos�tÆsok fenntartÆsa Øs a kiterjesztØsek ØrvØ-
nyessØgØnek megtartÆsa feltØteleire vonatkoz� rendelke-
zØsekkel çsszhangban, mivel az ezekben a rendelkezØ-
sekben elı�rt kçvetelmØnyek çsszhangban vannak a
fennÆll� nemzetkçzi kçtelezettsØgekkel. Ezen tœlmenıen
a nyelvi kçvetelmØnyek alkalmazÆsa tekintetØben tovÆbbi
kØtØves Æt�ltetØsi idıszakot kell meghatÆrozni.

(21) A szakszolgÆlati engedØly megszerzØsØvel kapcsolatos, az
Øletkorra, a vØgzettsØgre Øs az alapkØpzØsre vonatkoz�
ÆltalÆnos feltØtelek nem Ørintik a meglØvı szakszolgÆlati
engedØlyekkel rendelkezı szemØlyeket.

(22) A jobb jogszabÆlyalkotÆsr�l sz�l� intØzmØnykçzi megÆl-
lapodÆs (3) (34) bekezdØsØvel çsszhangban a tagÆllamokat
çsztçnzik arra, hogy � a maguk szÆmÆra, illetve a
KçzçssØg ØrdekØben � kØsz�tsenek tÆblÆzatokat,
amelyekben a lehetı legpontosabban bemutatjÆk az
irÆnyelv Øs az azt Æt�ltetı intØzkedØsek kçzçtti megfele-
lØst, Øs hogy e tÆblÆzatokat tegyØk kçzzØ,

ELFOGADTA EZT AZ IR`NYELVET:

1. cikk

CØlkitßzØsek Øs hatÆly

(1) Ennek az irÆnyelvnek a cØlja a rep�lØsbiztonsÆgi normÆk
magasabb szintjØnek elØrØse Øs a kçzçssØgi lØgiforgalmi irÆny�-
tÆsi rendszer mßkçdØsØnek jav�tÆsa a kçzçssØgi lØgiforgalmi
irÆny�t� szakszolgÆlati engedØly kibocsÆtÆsa rØvØn.

(2) Ezen irÆnyelv rendelkezØseit a kçvetkezıkre kell alkal-
mazni:

� lØgiforgalmi irÆny�t� gyakornokok, Øs

� lØgiforgalmi irÆny�t�k,

akik feladataikat a lØginavigÆci�s szolgÆltat�k alkalmazÆsÆban
vØgzik, akik szolgÆltatÆsaikat elsısorban ÆltalÆnos cØlœ lØgi
forgalomban tçrtØnı lØgijÆrmß-mozgÆsokhoz nyœjtjÆk.

(3) Az 549/2004/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdØse Øs 13.
cikke rendelkezØseire is figyelemmel, amennyiben a rendszeres
Øs tervezett lØgiforgalmi irÆny�t� szolgÆltatÆsnyœjtÆs az ÆltalÆnos
lØgi forgalom szÆmÆra olyan lØginavigÆci�s szolgÆltat�k alkal-
mazÆsÆban tçrtØnik, amelyek szolgÆltatÆsaikat elsısorban a
nem ÆltalÆnos lØgiforgalmi cØlœ lØgijÆrmß-mozgÆsokhoz
nyœjtjÆk, a tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy az ÆltalÆnos lØgi
forgalom szÆmÆra nyœjtott szolgÆltatÆsok biztonsÆga Øs
minısØge legalÆbb azonos szintß legyen az ezen irÆnyelv
rendelkezØseinek alkalmazÆsa sorÆn elØrt minısØggel.

2. cikk

FogalommeghatÆrozÆsok

Ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆban:

1. ÐlØgiforgalmi irÆny�t�i szolgÆltatÆs�: olyan szakszolgÆlati
tevØkenysØg, amelynek cØlja az çssze�tkçzØsek megelızØse
a lØgi jÆrmßvek kçzçtt, illetve a munkater�leteken lØgi
jÆrmß Øs az ott talÆlhat� akadÆlyok kçzçtt, valamint a
gyors Øs rendezett lØgi forgalom biztos�tÆsa;
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2. ÐlØginavigÆci�s szolgÆltat�k�: olyan kçzjogi vagy magÆnjogi
szervezet, amely az ÆltalÆnos lØgi forgalomra vonatkoz�
lØgi navigÆci�s szolgÆlatot lÆt el;

3. ÐÆltalÆnos lØgi forgalom�: polgÆri lØgi jÆrmßvek, valamint
Ællami lØgi jÆrmßvek (beleØrtve a katonai, vÆm Øs rendır-
sØgi lØgi jÆrmßveket) mozgÆsÆnak çsszessØge, amelyeket az
ICAO eljÆrÆsainak megfelelıen hajtjÆk vØgre;

4. ÐszakszolgÆlati engedØly�: bÆrmilyen megnevezØssel illetett,
ennek az irÆnyelvnek a rendelkezØseivel çsszhangban kibo-
csÆtott Øs kiterjesztett tanœs�tvÆny, amely a tçrvØnyes enge-
dØlyest feljogos�tja lØgiforgalmi irÆny�t�i szakszolgÆlati
tevØkenysØg folytatÆsÆra az abban foglalt jogos�tÆsokkal Øs
kiterjesztØsekkel çsszhangban;

5. Ðjogos�tÆs�: a szakszolgÆlati engedØlybe bevezetett vagy
ahhoz csatolt Øs annak rØszØt kØpezı engedØly, amely
rçgz�ti az ilyen szakszolgÆlati engedØllyel egy�ttjÆr� egyedi
feltØteleket, elıjogokat vagy korlÆtozÆsokat; a szakszolgÆlati
engedØly jogos�tÆsainak az alÆbbiak legalÆbb egyikØt kell
tartalmaznia:

a) rep�lıtØri irÆny�tÆs lÆtÆssal;

b) rep�lıtØri irÆny�tÆs mßszeres;

c) bevezetı irÆny�tÆs eljÆrÆs;

d) bevezetı irÆny�tÆs lØgtØrellenırzı berendezØssel;

e) kçrzeti irÆny�tÆs eljÆrÆs;

f) kçrzeti irÆny�tÆs lØgtØrellenırzı berendezØssel;

6. Ðjogos�tÆs kiterjesztØs�: a szakszolgÆlati engedØlybe beveze-
tett vagy ahhoz csatolt Øs annak rØszØt kØpezı engedØly,
amely rçgz�ti az ilyen jogos�tÆssal egy�tt jÆr� egyedi feltØte-
leket, elıjogokat vagy korlÆtozÆsokat;

7. Ðmunkahelyi kiterjesztØs�: a szakszolgÆlati engedØlybe
bejegyzett Øs annak rØszØt kØpezı engedØly, amely felt�n-
teti az ICAO azonos�t� k�dot, valamint a szektorokat Øs/
vagy a munkahelyeket, ahol a szakszolgÆlati engedØlyes
szakismerete alapjÆn munkavØgzØsre jogosult;

8. Ðnyelvi kiterjesztØs�: a szakszolgÆlati engedØlybe bejegyzett
Øs annak rØszØt kØpezı engedØly, amely rçgz�ti az engedØ-
lyes nyelvismeretØt;

9. Ðoktat�i kiterjesztØs�: a szakszolgÆlati engedØlybe bejegyzett
Øs annak rØszØt kØpezı engedØly, amely rçgz�ti, hogy az
engedØlyes szakismerete alapjÆn munkahelyi gyakorlati
kØpzØst nyœjthat;

10. ÐICAO helysØgazonos�t� k�d�: az ICAO DOC 7910 szÆmœ
kØzikçnyvØben elı�rt szabÆlyokkal çsszhangban kialak�tott,
Øs egy meghatÆrozott lØgiforgalmi Ælland� helyß tÆvkçzlØsi
ÆllomÆs helysz�nØhez hozzÆrendelt, nØgy betßbıl Æll� k�d;

11. Ðszektor�: valamely irÆny�t�i kçrzet Øs/vagy rep�lØstÆjØkoz-
tat� kçrzet/magaslØgtØri rep�lØstÆjØkoztat� kçrzet egy
rØsze;

12. ÐkØpzØs�: mindazon elmØleti tanfolyamok, gyakorlati
feladatok, beleØrtve a szimulÆci�kat, valamint munkahelyi
gyakorlati kØpzØsek, amelyek sz�ksØgesek a biztonsÆgos Øs
magas sz�nvonalœ lØgiforgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati tevØ-
kenysØg ellÆtÆsÆhoz elengedhetetlen szakmai ismeretek

megszerzØsØhez Øs megırzØsØhez; amely a kçvetkezıkbıl
Æll:

a) alapkØpzØs, amely tartalmazza az elmØleti kØpzØst Øs a
jogos�tÆsra irÆnyul� kØpzØst, amely a gyakornok szak-
szolgÆlati engedØly megadÆsÆt eredmØnyezi;

b) munkahelyi kØpzØs, beleØrtve az Ætmeneti, a munkahelyi
gyakorlati elıkØpzØst, valamint a munkahelyi gyakorlati
kØpzØst, amelyek a lØgiforgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati
engedØly megadÆsÆt eredmØnyezik;

c) tovÆbbkØpzØs, amely a szakszolgÆlati engedØly kiterjesz-
tØseinek ØrvØnyessØgØt biztos�tja;

d) munkahelyi gyakorlati oktat�i kØpzØs, amely az oktat�i
kiterjesztØs megadÆsÆt eredmØnyezi;

e) vizsgÆztat�k Øs/vagy szaktudÆs felmØrık kØpzØse;

13. ÐkØpzØst nyœjt��: olyan szervezet, amely rØszØre az illetØkes
nemzeti fel�gyeleti hat�sÆg kØpzØsek egy vagy tçbb t�pu-
sÆnak nyœjtÆsÆra sz�l� tanœs�tvÆnyt Æll�tott ki;

14. Ðmunkahelyi szaktudÆs felmØrı rendszer�: j�vÆhagyott
rendszer, amely azt a m�dszert jelzi, amellyel a lØgi navigÆ-
ci�s szolgÆltat� biztos�tja a szakszolgÆlati engedØlyesek
szaktudÆsÆnak fenntartÆsÆt;

15. Ðmunkahelyi gyakorlati kØpzØsi terv�: j�vÆhagyott terv,
amely rØszletesen ismerteti azokat a eljÆrÆsokat Øs menet-
rendet, amelyek munkahelyi gyakorlati oktat� fel�gyelete
mellett sz�ksØgesek a helyi eljÆrÆsok elsajÆt�tÆsÆhoz.

3. cikk

Nemzeti Fel�gyeleti Hat�sÆg

(1) A tagÆllamok sajÆt nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgkØnt
megneveznek vagy lØtrehoznak egy vagy tçbb test�letet az
irÆnyelv ØrtelmØben vØgrehajtand� hat�sÆgi feladatok ellÆtÆsÆra.

(2) A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgoknak f�ggetlennek kell
lenni�k a lØgi navigÆci�s szolgÆltat�kt�l Øs a kØpzØsi szolgÆlta-
tÆsok nyœjt�it�l. A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok ezen f�gget-
lensØgØt legalÆbb a funkcionÆlis szinten megval�s�tott
megfelelı, a kØpzØsi szolgÆltatÆsok nyœjt�it�l val� elk�lçn�tØssel
kell biztos�tani. A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy a nemzeti fel�-
gyeleti hat�sÆgok hatÆskçreiket pÆrtatlan Øs ÆtlÆthat� m�don
gyakoroljÆk.

(3) A tagÆllamok Ørtes�tik a BizottsÆgot nemzeti fel�gyeleti
hat�sÆgaik nevØrıl Øs c�mØrıl, valamint azok mindenkori vÆlto-
zÆsair�l, tovÆbbÆ a (2) bekezdØs rendelkezØseinek val� megfe-
lelØs ØrdekØben hozott intØzkedØseikrıl.

4. cikk

EngedØlyezØsi elvek

(1) Az 1. cikk (3) bekezdØsØnek sØrelme nØlk�l a tagÆllamok
biztos�tjÆk, hogy az 1. cikk (2) bekezdØse szerinti lØgiforgalmi
irÆny�t� szakszolgÆlati tevØkenysØgeket csak az ezen irÆny-
elvnek megfelelıen kiadott szakszolgÆlati engedØllyel
rendelkezı lØgiforgalmi irÆny�t�k nyœjtsanak.
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(2) A szakszolgÆlati engedØly kØrelmezıjØnek igazolnia kell a
lØgiforgalmi irÆny�t�i vagy gyakornok lØgiforgalmi irÆny�t�i
tevØkenysØg vØgzØsØhez sz�ksØges szakismereteit. A bizony�-
tØknak a szakmai tudÆst, a tapasztalatot, a szakØrtelmet Øs a
nyelvismeretet kell igazolnia.

(3) A szakszolgÆlati engedØly annak a szemØlynek a tulaj-
dona, akinek azt megadtÆk, Øs aki azt kçtelezıen alÆ�rta.

(4) A 14. cikk (1) bekezdØsØnek megfelelıen:

a) a szakszolgÆlati engedØly, a jogos�tÆs vagy a kiterjesztØs
felf�ggeszthetı, amennyiben a lØgiforgalmi irÆny�t� szakis-
mereteivel kapcsolatosan kØtsØgek mer�lnek fel, illetve
fegyelmi vØtsØg esetØn;

b) a szakszolgÆlati engedØly visszavonhat� sœlyos gondatlansÆg
vagy visszaØlØs esetØn.

(5) A gyakornok lØgiforgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati enge-
dØly feljogos�tja tulajdonosÆt, hogy munkahelyi gyakorlati
oktat� fel�gyelete mellett lØgiforgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati
tevØkenysØget folytasson.

(6) A szakszolgÆlati engedØly tartalmazza az I. mellØkletben
felsoroltakat.

(7) Amennyiben a szakszolgÆlati engedØlyt nem angol
nyelven adtÆk ki, annak tartalmaznia kell az I. mellØkletben
felt�ntetettek angol nyelvß ford�tÆsÆt.

(8) A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy a lØgiforgalmi irÆny�t�k
megfelelı rep�lØsbiztonsÆgi, rep�lØsvØdelmi Øs vÆlsÆgkezelØsi
kØpzØsben rØszes�ljenek.

5. cikk

A szakszolgÆlati engedØly megszerzØsØnek feltØtelei

(1) A gyakornok lØgiforgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati enge-
dØlyt meg kell adni azoknak a kØrelmezıknek, akik:

a) legalÆbb 18. ØletØv�ket betçltçttØk, Øs legalÆbb kçzØpiskolai
vØgzettsØget igazol� bizony�tvÆnnyal, vagy egyetemi, illetve
azzal egyenØrtØkß intØzmØnybe tçrtØnı felvØtelre jogos�t�
bizony�tvÆnnyal rendelkeznek;

A tagÆllamok elı�rhatjÆk, hogy a nemzeti fel�gyeleti hat�sÆg
ØrtØkelheti azon kØrelmezık iskolai vØgzettsØgØt, akik nem
felelnek meg ennek az iskolai vØgzettsØgre vonatkoz� kçve-
telmØnynek. Amennyiben ez az ØrtØkelØs azt mutatja, hogy
a kØrelmezı olyan tapasztalattal Øs vØgzettsØggel rendel-
kezik, amely szÆmÆra reÆlis lehetısØget biztos�t a lØgifor-
galmi irÆny�t�i kØpzØs elvØgzØsØhez, azt elegendınek kell
tekinteni;

b) sikeresen elvØgeztØk a jogos�tÆshoz, Øs amennyiben alkal-
mazhat�, a jogos�tÆs kiterjesztØsØhez sz�ksØges, j�vÆhagyott
alapkØpzØst a II. mellØklet A. rØszØben foglaltak szerint;

c) ØrvØnyes rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmassÆgi minıs�tØssel
rendelkeznek; Øs

d) megfelelı szintß nyelvi alkalmassÆgr�l tettek tanœbizony-
sÆgot a III. mellØkletben foglalt kçvetelmØnyek szerint.

A szakszolgÆlati engedØlynek legalÆbb egy jogos�tÆst Øs �
amennyiben alkalmazhat� � egy jogos�tÆs kiterjesztØst kell
tartalmaznia.

(2) A lØgiforgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati engedØlyt azoknak
a kØrelmezıknek kell megadni, akik:

a) legalÆbb 21. ØletØv�ket betçltçttØk. MindazonÆltal a tagÆl-
lamok megfelelıen indokolt esetben ennØl alacsonyabb
korhatÆrt is elı�rhatnak;

b) gyakornok szakszolgÆlati engedØllyel rendelkeznek, tovÆbbÆ
befejeztek egy j�vÆhagyott munkahelyi kØpzØst, Øs sikeresen
letettØk a megfelelı vizsgÆkat, vagy megszereztØk az ØrtØke-
lØseket a II. mellØklet B. rØszØben foglaltak szerint;

c) ØrvØnyes rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmassÆgi minıs�tØssel
rendelkeznek; Øs

d) megfelelı szintß nyelvi alkalmassÆgr�l tettek tanœbizony-
sÆgot, a III. mellØkletben foglalt kçvetelmØnyek szerint.

A szakszolgÆlati engedØly ØrvØnyessØgØt a benne foglalt egy
vagy tçbb jogos�tÆs, valamint az a vonatkoz� jogos�tÆs, munka-
helyi- Øs nyelvi kiterjesztØs adja, amelyekre vonatkoz�an a
kØpzØst sikeresen befejeztØk.

(3) A munkahelyi gyakorlati oktat�i kiterjesztØst azon lØgi-
forgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati engedØllyel rendelkezı szemØly
rØszØre kell megadni, akik:

a) lØgiforgalmi irÆny�t� szakszolgÆlati tevØkenysØget folytattak
a kØrelem benyœjtÆsÆt kçzvetlen�l megelızı legalÆbb egy Øv
sorÆn, vagy olyan idıtartamon kereszt�l, amelyet a nemzeti
fel�gyeleti hat�sÆg meghatÆrozott azoknak a jogos�tÆsoknak
Øs kiterjesztØseknek a figyelembe vØtelØvel, amelyekre a
munkahelyi gyakorlati oktatÆs vonatkozik; Øs

b) sikeresen befejeztek egy j�vÆhagyott munkahelyi gyakorlati
oktat� tanfolyamot, amely sorÆn sz�ksØges szakmai ismere-
teik Øs pedag�giai gyakorlatuk ØrtØkelØse megfelelı vizs-
gÆkon kereszt�l megtçrtØnt.

6. cikk

LØgiforgalmi irÆny�t� jogos�tÆsok

A szakszolgÆlati engedØlyeken fel kell t�ntetni az alÆbbi jogos�-
tÆsok egyikØt azon szolgÆltatÆst�pus jelzØse cØljÆb�l, amelyet a
szakszolgÆlati engedØlyes nyœjthat:

a) a rep�lıtØri irÆny�tÆs lÆtÆssal jogos�tÆs (ADV) azt mutatja,
hogy a szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban
jogosult lØgiforgalmi irÆny�t�i szolgÆltatÆst nyœjtani olyan
rep�lıtØren, ahol mßszer szerinti megkçzel�tØsi vagy indu-
lÆsi eljÆrÆsok nincsenek kçzzØtØve;

b) a rep�lıtØri irÆny�tÆs mßszeres jogos�tÆs (ADI) azt mutatja,
hogy a szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban
jogosult lØgiforgalmi irÆny�t�i szolgÆltatÆst nyœjtani olyan
rep�lıtØren, ahol mßszer szerinti megkçzel�tØsi vagy indu-
lÆsi eljÆrÆsok vannak kçzzØtØve, Øs ehhez a 7. cikk (1) bekez-
dØsØben meghatÆrozott jogos�tÆs kiterjesztØseknek legalÆbb
egyikØt tÆrs�tani kell;
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c) a bevezetı irÆny�tÆs eljÆrÆs jogos�tÆs (APP) azt mutatja, hogy
a szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
lØgtØrellenırzı berendezØsek alkalmazÆsa nØlk�l az Ørkezı,
indul� vagy Ætrep�lı lØgi jÆrmßvek rØszØre lØgiforgalmi
irÆny�t�i szolgÆltatÆst nyœjtani;

d) a bevezetı irÆny�tÆs lØgtØrellenırzı berendezØssel jogos�tÆs
(APS) azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes szakis-
meretei birtokÆban jogosult lØgtØrellenırzı berendezØsek
felhasznÆlÆsÆval az Ørkezı, indul� Øs Ætrep�lı lØgi jÆrmßvek
rØszØre lØgiforgalmi irÆny�t�i szolgÆltatÆst nyœjtani, Øs ehhez
a 7. cikk (2) bekezdØsØben meghatÆrozott jogos�tÆsi kiter-
jesztØseknek legalÆbb egyikØt tÆrs�tani kell;

e) a kçrzeti irÆny�tÆs eljÆrÆs jogos�tÆs (ACP) azt mutatja, hogy a
szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
a lØgi jÆrmßvek rØszØre lØgtØrellenırzı berendezØsek alkal-
mazÆsa nØlk�l lØgiforgalmi irÆny�t�i szolgÆltatÆst nyœjtani;

f) a kçrzeti irÆny�tÆs lØgtØrellenırzı berendezØssel jogos�tÆs
(ACS) azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes szakis-
meretei birtokÆban jogosult a lØgi jÆrmßvek rØszØre lØgtØrel-
lenırzı berendezØsek felhasznÆlÆsÆval lØgiforgalmi irÆny�t�i
szolgÆltatÆst nyœjtani, Øs ehhez a 7. cikk (3) bekezdØsØben
meghatÆrozott jogos�tÆs kiterjesztØseknek legalÆbb egyikØt
tÆrs�tani kell.

7. cikk

Jogos�tÆs kiterjesztØsek

(1) A rep�lıtØri irÆny�tÆs mßszeres jogos�tÆs (ADI) kçte-
lezıen tartalmazza az alÆbbi kiterjesztØsek legalÆbb egyikØt:

a) A toronyirÆny�tÆs kiterjesztØs (TWR) azt mutatja, hogy a
szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
irÆny�t�i szolgÆltatÆst nyœjtani, amennyiben a rep�lıtØri
irÆny�tÆs egy munkahelyi poz�ci�b�l tçrtØnik;

b) A gur�t�irÆny�tÆs kiterjesztØs (GMC) azt mutatja, hogy a
szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
rep�lıtØren a fçldi mozgÆsok irÆny�tÆsÆra;

c) A fçldi mozgÆsok irÆny�tÆsa felder�tı berendezØssel kiter-
jesztØs (GMS), amelynek megadÆsa a gur�t�irÆny�tÆs kiter-
jesztØs vagy toronyirÆny�tÆs kiterjesztØs megadÆsÆn tœl
tçrtØnik, azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes
szakismeretei birtokÆban jogosult a fçldi mozgÆsok irÆny�tÆ-
sÆra rep�lıtØri fçldi mozgÆst felder�tı rendszerek felhasznÆ-
lÆsÆval;

d) A rep�lØsirÆny�tÆs kiterjesztØs (AIR) azt mutatja, hogy a
szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
lØgterØben lØgiforgalmi irÆny�tÆst nyœjtani;

e) A rep�lıtØri radarirÆny�tÆs kiterjesztØs (RAD), amelynek
megadÆsa a rep�lØsirÆny�tÆs kiterjesztØs vagy a toronyirÆny-
�tÆs kiterjesztØs megadÆsÆn tœl tçrtØnik, azt mutatja, hogy a
szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
rep�lıtØren lØgiforgalmi irÆny�tÆst nyœjtani lØgtØrellenırzı
radarberendezØsek felhasznÆlÆsÆval.

(2) A bevezetı irÆny�tÆs lØgtØrellenırzı berendezØssel
jogos�tÆs (APS) kçtelezıen tartalmazza az alÆbbi kiterjesztØsek
legalÆbb egyikØt:

a) a radarirÆny�tÆs kiterjesztØs (RAD) azt mutatja, hogy a szak-
szolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
bevezetı irÆny�tÆst nyœjtani elsıdleges Øs/vagy mÆsodlagos
radarberendezØs felhasznÆlÆsÆval;

b) a prec�zi�s bevezetı irÆny�tÆs radarberendezØssel kiterjesztØs
(PAR), amelynek megadÆsa a radarirÆny�tÆs megadÆsÆn tœl
tçrtØnik, azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes
szakismeretei birtokÆban jogosult prec�zi�s bevezetı irÆny-
�tÆst nyœjtani, a fut�pÆlyÆra val� bevezetØs utols� szaka-
szÆban lØvı lØgi jÆrmß szÆmÆra, prec�zi�s bevezetı radarbe-
rendezØssel;

c) a bevezetı irÆny�tÆs lØgtØrellenırzı radarral kiterjesztØs
(SRA), amelynek megadÆsa a radarirÆny�tÆs kiterjesztØs
megadÆsÆn tœl tçrtØnik, azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati
engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult nem prec�zi�s
bevezetı irÆny�tÆst nyœjtani, a fut�pÆlyÆra val� bevezetØs
utols� szakaszÆban lØvı lØgi jÆrmß szÆmÆra, lØgtØrellenırzı
berendezØssel;

d) a berendezØsf�ggı automatikus lØgtØrellenırzØs kiterjesztØs
(ADS) azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes szakis-
meretei birtokÆban jogosult bevezetı irÆny�tÆst nyœjtani
berendezØsf�ggı automatikus lØgtØrellenırzı berendezØs
felhasznÆlÆsÆval;

e) a kçzel kçrzeti irÆny�tÆs kiterjesztØs (TCL), amelynek mega-
dÆsa a radarirÆny�tÆs kiterjesztØs vagy a berendezØsf�ggı
automatikus lØgtØrellenırzØs kiterjesztØs megadÆsÆn tœl
tçrtØnik, azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes
szakismeretei birtokÆban jogosult lØgiforgalmi irÆny�t�i szol-
gÆltatÆst nyœjtani bÆrmilyen lØgtØrellenırzı berendezØs
felhasznÆlÆsÆval egy meghatÆrozott kçzel kçrzeti lØgtØrben
Øs/vagy azzal szomszØdos szektorokban.

(3) A kçrzeti irÆny�tÆs lØgtØrellenırzı berendezØssel jogos�tÆs
(ACS) kçtelezıen tartalmazza az alÆbbi kiterjesztØsek legalÆbb
egyikØt:

a) a radarirÆny�tÆs kiterjesztØs (RAD) azt mutatja, hogy a szak-
szolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
kçrzeti irÆny�tÆst nyœjtani lØgtØrellenırzı radarberendezØs
felhasznÆlÆsÆval;

b) a berendezØsf�ggı automatikus lØgtØrellenırzØs kiterjesztØs
(ADS) azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes szakis-
meretei birtokÆban jogosult kçrzeti irÆny�tÆst nyœjtani
berendezØsf�ggı automatikus lØgtØrellenırzı berendezØs
felhasznÆlÆsÆval;

c) kçzel kçrzeti irÆny�tÆs kiterjesztØs (TCL), amelynek mega-
dÆsa a radarirÆny�tÆs kiterjesztØs vagy a berendezØsf�ggı
automatikus lØgtØrellenırzØs kiterjesztØs megadÆsÆn tœl
tçrtØnik, azt mutatja, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes
szakismeretei birtokÆban jogosult lØgiforgalmi irÆny�t�i szol-
gÆltatÆst nyœjtani bÆrmilyen lØgtØrellenırzı berendezØs
felhasznÆlÆsÆval egy meghatÆrozott kçzel kçrzeti lØgtØrben
Øs/vagy azzal szomszØdos szektorokban;

d) az �ceÆni irÆny�tÆs kiterjesztØs (OCN) azt mutatja, hogy a
szakszolgÆlati engedØlyes szakismeretei birtokÆban jogosult
lØgiforgalmi irÆny�t�i szolgÆltatÆst nyœjtani az �ceÆni irÆny-
�t�i kçrzetben tart�zkod� lØgi jÆrmßveknek.

(4) Az (1), (2) Øs (3) bekezdØs sØrelme nØlk�l a tagÆllamok
kivØteles esetekben, amelyek kizÆr�lag az ellenırzØs�k alÆ
tartoz� lØgtØrben a lØgi forgalom specifikus sajÆtossÆgaib�l
ad�dnak, nemzeti kiterjesztØseket dolgozhatnak ki. Az ilyen
kiterjesztØsek nem Ørintik a lØgiforgalmi irÆny�t�k szabad
mozgÆsÆt.
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8. cikk

Nyelvi kiterjesztØsek

(1) A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy a lØgiforgalmi irÆny�t�k
kielØg�tı mØrtØkß angol nyelvß beszØdkØszsØgrıl Øs szçvegØr-
tØsrıl tegyenek tanœbizonysÆgot. Nyelvismeret�k besorolÆsÆt a
III. mellØkletben foglalt nyelvismereti ØrtØkelØssel çsszhangban
kell elvØgezni.

(2) A tagÆllamok helyi szintß nyelvi kçvetelmØnyeket
�rhatnak elı, amennyiben azt biztonsÆgi okb�l sz�ksØgesnek
tartjÆk.

(3) Az (1) Øs (2) bekezdØsek alkalmazÆsÆban elı�rt szintnek a
III. mellØkletben foglalt nyelvismereti ØrtØkelØs 4. szintjØnek kell
lennie.

(4) A (3) bekezdØsØtıl eltØrve, a tagÆllamok elı�rhatjÆk a III.
mellØkletben foglalt nyelvismereti ØrtØkelØs 5. szintjØt az (1) Øs/
vagy (2) bekezdØs alkalmazÆsÆban, amennyiben a k�lçnleges
jogos�tÆs vagy kiterjesztØs operat�v kçr�lmØnyei rep�lØsbizton-
sÆgi jellegß kØnyszer�tı okokb�l megkçvetelik a magasabb
szintet. Az ilyen kçvetelmØnynek objekt�ven indokoltnak,
megk�lçnbçztetØstıl mentesnek, arÆnyosnak Øs ÆtlÆthat�nak
kell lennie.

(5) A nyelvismeret elismerØse bizony�tvÆny kiÆll�tÆsa rØvØn
tçrtØnik a nemzeti fel�gyeleti hat�sÆg Æltal j�vÆhagyott ÆtlÆt-
hat� Øs objekt�v kiØrtØkelØsi eljÆrÆst kçvetıen.

9. cikk

Oktat�i kiterjesztØs

A munkahelyi oktat�i kiterjesztØsnek megfelelı jelzØst kell
tartalmaznia arra vonatkoz�an, hogy a szakszolgÆlati engedØ-
lyes az ØrvØnyes jogos�tÆs Æltal lefedett ter�leten mßkçdı
munkahelyen jogosult kØpzØsi Øs fel�gyeleti feladatokat ellÆtni.

10. cikk

Munkahelyi kiterjesztØs

A munkahelyi kiterjesztØsnek megfelelı jelzØst kell tartalmaznia
arra vonatkoz�an, hogy a szakszolgÆlati engedØlyes lØgiforgalmi
irÆny�t�i szolgÆltatÆsok nyœjtÆsÆhoz sz�ksØges szakismeretekkel
rendelkezik meghatÆrozott szektorra, szektorcsoportra vagy
munkahelyre vonatkoz�an egy lØgiforgalmi irÆny�t� egysØg
fel�gyelete alatt.

A tagÆllamok � amennyiben ez rep�lØsbiztonsÆgi okokb�l sz�k-
sØgesnek mutatkozik � elı�rhatjÆk, hogy a munkahelyi kiterjesz-
tØsben biztos�tott elıjogokat a szakszolgÆlati engedØlyes csak
meghatÆrozott korhatÆr alatt gyakorolhatja.

11. cikk

A jogos�tÆs fenntartÆsÆnak Øs a kiterjesztØsek ØrvØnyessØge
megırzØsØnek feltØtelei

(1) A munkahelyi kiterjesztØsek 12 h�napos kezdeti idıtar-
tamra ØrvØnyesek. A kiterjesztØst a kçvetkezı 12 h�napos

idıszakra meg kell hosszabb�tani, ha a lØginavigÆci�s szolgÆl-
tat� igazolja, hogy:

a) a kØrelmezı az elmœlt 12 h�napos idıszak folyamÆn a szak-
szolgÆlati engedØlyben biztos�tott elıjogokat a j�vÆhagyott
szaktudÆs felmØrı rendszer keretein bel�l meghatÆrozott
minimÆlis �raszÆmban gyakorolta;

b) a kØrelmezı szakismereteit az II. mellØklet C. rØszØben elı�r-
taknak megfelelıen kiØrtØkeltØk; Øs

c) a kØrelmezı rendelkezik ØrvØnyes rep�lı-egØszsØg�gyi alkal-
massÆgi minıs�tØssel.

A munkahelyi gyakorlati oktat�k esetØben a munkahelyi kiter-
jesztØs fenntartÆsÆhoz sz�ksØges minimum munka�rÆk szÆma �
az oktat�i feladatok kivØtelØvel � arÆnyosan csçkkenthetı az
olyan munkahelyen a gyakornokok oktatÆsÆval eltçltçtt idıvel,
amely munkahelyre a kiterjesztØst alkalmazni kell.

(2) A munkahelyi kiterjesztØs ØrvØnyessØgØnek megszßnØse
esetØn a kiterjesztØs œjraØrvØnyes�tØsØhez a munkahelyi kØpzØsi
program sikeres elvØgzØse sz�ksØges.

(3) A jogos�tÆs, illetve a jogos�tÆs kiterjesztØsØnek jogosultja,
aki bÆrmely egybef�ggı, nØgyØves idıszak sorÆn nem nyœjtott
az ezen jogos�tÆssal vagy a jogos�tÆs kiterjesztØsØvel çsszef�ggı
lØgiforgalmi irÆny�tÆsi szolgÆltatÆst, az ezen jogos�tÆsnak vagy a
jogos�tÆs kiterjesztØsØnek megfelelı munkahelyi kØpzØst csak a
jogos�tÆsnak, illetve a jogos�tÆs kiterjesztØsØnek val� folyamatos
megfelelØst tanœs�t� megfelelı kiØrtØkelØs, valamint az ezen
kiØrtØkelØsbıl eredı kØpzØsi kçvetelmØnyek teljes�tØse esetØn
kezdheti meg.

(4) A 6. nyelvismereti szintet elØrı kØrelmezık kivØtelØvel a
kØrelmezık nyelvismeretØt rendszeres idıkçzçnkØnt hivatalos
formÆban ki kell ØrtØkelni.

Ez a kiØrtØkelØsi idıszak 4. nyelvismereti szintß kØrelmezı
esetØben nem lehet hosszabb, mint 3 Øv, illetve 5. nyelvismereti
szintß kØrelmezı esetØben 6 Øv.

(5) A munkahelyi oktat�i kiterjesztØs 36 h�napos, megœj�t-
hat� idıszakra ØrvØnyes.

12. cikk

EgØszsØg�gyi pÆlyaalkalmassÆgi igazolÆs

(1) A rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmassÆgi minıs�tØst a nemzeti
fel�gyeleti hat�sÆg, vagy a nemzeti fel�gyeleti hat�sÆg Æltal
j�vÆhagyott egØszsØg�gyi szakØrtı Æll�tja ki.

(2) A rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmassÆgi minıs�tØs kiÆll�tÆsa
megfelel a nemzetkçzi polgÆri rep�lØsrıl sz�l� chicag�i egyez-
mØny I. mellØkletØben foglalt rendelkezØseknek, valamint az
Eurocontrol Æltal a lØgiforgalmi irÆny�t�k eur�pai 3. osztÆlyœ a
rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmassÆgi minıs�tØshez meghatÆrozott
kçvetelmØnyeknek.
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(3) A rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmassÆgi minıs�tØs az egØsz-
sØg�gyi vizsgÆlat idıpontjÆt�l kezdıdıen, 24 h�napos idıtar-
tamra ØrvØnyes a lØgiforgalmi irÆny�t�k 40 Øves korÆig, Øs 12
h�napos idıtartamra 40 Øves kor felett. A rep�lı-egØszsØg�gyi
alkalmassÆgi minıs�tØs a minıs�tØs jogosultja egØszsØgi Ællapo-
tÆnak f�ggvØnyØben bÆrmely idıpontban visszavonhat�.

(4) A tagÆllamok biztos�tjÆk az olyan hatØkony fel�lvizsgÆlati
vagy fellebbezØsi eljÆrÆsok kidolgozÆsÆt, amelyekben �
megfelelı mØrtØkig � f�ggetlen egØszsØg�gyi szakØrtık vesznek
rØszt.

(5) A tagÆllamok gondoskodnak olyan megfelelı eljÆrÆsok
kidolgozÆsÆr�l, amelyek alkalmasak a csçkkent rep�lı-egØszsØg-
�gyi alkalmassÆgi esetek kezelØsØre, Øs amelyek keretØben a
szakszolgÆlati engedØlyesek tÆjØkoztathatjÆk munkÆltat�jukat,
ha tudomÆsukra jut rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmassÆgi Ællapotuk
romlÆsa, vagy ha bÆrmifØle olyan pszichotr�p anyag vagy
gy�gyszer hatÆsa alatt Ællnak, amelynek hatÆsÆra nem kØpesek
biztonsÆgos Øs megfelelı m�don ellÆtni a szakszolgÆlati enge-
dØlyben elı�rt feladataikat.

13. cikk

A kØpzık tanœs�tÆsa

(1) A lØgiforgalmi irÆny�t�knak nyœjtott kØpzØst � beleØrtve
a vonatkoz� kiØrtØkelØsi eljÆrÆst is � a nemzeti fel�gyeleti hat�-
sÆgok tanœs�tjÆk.

(2) A tanœs�tÆs megadÆsÆnak kçvetelmØnyeit a mßszaki Øs
operat�v szakismeretekhez, valamint a kØpzØsi tanfolyamok
megszervezØsØnek a kØpessØgØhez kell kçtni a IV. mellØklet 1.
pontjÆban elı�rt rendelkezØsek szerint.

(3) A tanœs�tÆsra irÆnyul� kØrelmet annak a tagÆllamnak a
nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgÆnÆl kell benyœjtani, amelyikben a
kØrelmezı elsıdlegesen tevØkenysØgeit vØgzi, illetve amelyik
tagÆllamban a bejegyzett irodÆja talÆlhat�.

A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok a tanœs�tvÆnyt abban az
esetben adjÆk meg, ha a kØrelmezı kØpzØsi szolgÆltatÆst nyœjt�
kielØg�ti a IV. mellØklet 1. pontjÆban elı�rt kçvetelmØnyeket.

Tanœs�tvÆnyok az egyes kØpzØst�pusra vonatkoz�an k�lçn, vagy
mÆsik lØginavigÆci�s szolgÆltatÆsokkal kombinÆlva Æll�that�k ki,
amely ut�bbi esetben a kØpzØst�pust Øs lØginavigÆci�s szolgÆl-
tatÆs t�pusÆt szolgÆltatÆscsoportkØnt kell tanœs�tani.

(4) A tanœs�tvÆnyban meg kell hatÆrozni a IV. mellØklet 2.
pontjÆban felt�ntetett informÆci�kat.

(5) A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok figyelemmel k�sØrik a
tanœs�tvÆnyokhoz tÆrs�tott kçvetelmØnyeknek Øs feltØteleknek
val� megfelelØst. Ha valamely nemzeti fel�gyeleti hat�sÆg œgy
�tØli meg, hogy egy tanœs�tvÆny tulajdonosa mÆr nem elØg�ti ki
az ilyen kçvetelmØnyeket Øs feltØteleket, megteszi a megfelelı
intØzkedØseket, amelyek kiterjedhetnek a tanœs�tvÆny visszavo-
nÆsÆra is.

(6) A tagÆllamok elismerik a mÆs tagÆllamok Æltal kibocsÆ-
tott tanœs�tvÆnyokat.

14. cikk

A szakismereti normÆknak val� megfelelØs garantÆlÆsa

(1) A lØgiforgalmi irÆny�t�k munkÆjÆnak vØgzØsØhez elen-
gedhetetlen szakismeretek magas biztonsÆgi szintje garantÆlÆ-
sÆnak ØrdekØben, a tagÆllamok gondoskodnak arr�l, hogy a
nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok fel�gyeljØk, Øs figyelemmel
k�sØrjØk a kØpzØsi tevØkenysØgeket.

A hat�sÆgok feladati kçzØ tartoznak a kçvetkezık:

a) azon szakszolgÆlati engedØlyek, jogos�tÆsok Øs kiterjesztØsek
kibocsÆtÆsa Øs visszavonÆsa, amelyek esetØben a vonatkoz�
kØpzØsre Øs kiØrtØkelØsre a nemzeti fel�gyeleti hat�sÆg illetØ-
kessØgi kçrØben ker�lt sor;

b) azon jogos�tÆsok Øs kiterjesztØsek fenntartÆsa Øs felf�ggesz-
tØse, amelyek esetØben az ezekben biztos�tott elıjogok
gyakorlÆsa a nemzeti fel�gyeleti hat�sÆg illetØkessØgi kçrØbe
tartozik;

c) a kØpzØsek nyœjt�inak tanœs�tÆsa;

d) a kØpzØsi tanfolyamok, munkahelyi kØpzØsi programok Øs
munkahelyi szaktudÆs felmØrı rendszerek j�vÆhagyÆsa;

e) a vizsgÆztat�k, illetve szaktudÆs felmØrık alkalmassÆgÆnak
j�vÆhagyÆsa;

f) a kØpzØsi rendszer figyelemmel k�sØrØse Øs auditÆlÆsa;

g) a megfelelı fellebbezØsi Øs Ørtes�tØsi mechanizmusok kidol-
gozÆsa.

(2) A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok ezen irÆnyelv hatØkony
alkalmazÆsa ØrdekØben � k�lçnçsen a lØgiforgalmi irÆny�t�k a
KçzçssØgen bel�li szabad mozgÆsÆval kapcsolatos esetekben �
megfelelı tÆjØkoztatÆst Øs kçlcsçnçs seg�tsØget nyœjtanak a
tçbbi tagÆllam nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgainak.

(3) A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok az illetØkessØgi kçr�kbe
tartoz� szakszolgÆlati engedØlyesek szakismereteit Øs a kiterjesz-
tØsek ØrvØnyessØgi idıpontjait tÆrol� adatbÆzist tartanak fenn.
Ennek megfelelıen a lØginavigÆci�s szolgÆltat�kon bel�l
mßkçdı lØgiforgalmi egysØgek kçtelesek minden szakszolgÆlati
engedØlyes Æltal a szektorokban, szektorcsoportokban vagy a
munkahelyen teljes�tett tØnyleges munka�rÆkat rçgz�teni Øs
ezeket kØrØsre a nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgoknak megk�ldeni.

(4) A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok j�vÆhagyjÆk azon szak-
szolgÆlati engedØlyeseket, akik a szakszolgÆlati munkahelyi Øs
tovÆbbkØpzØsek sorÆn vizsgÆztat�kØnt vagy szaktudÆs felmØrı-
kØnt jÆrhatnak el. A j�vÆhagyÆs hÆromØves, megœj�that� idıtar-
tamra ØrvØnyes.

(5) Az ezen irÆnyelvben elı�rt normÆknak val� hatØkony
megfeleltetØs biztos�tÆsa cØljÆb�l a nemzeti fel�gyeleti hat�-
sÆgok rendszeresen auditÆljÆk a kØpzØst nyœjt�kat.
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A rendszeres auditÆlÆson tœlmenıen a nemzeti fel�gyeleti hat�-
sÆgok helysz�ni lÆtogatÆsok alkalmÆval ellenırizhetik az
irÆnyelv vØgrehajtÆsÆnak hatØkonysÆgÆt Øs az irÆnyelvben elı�rt
normÆknak val� megfelelØst.

(6) A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok az (5) bekezdØsben eml�-
tett auditÆlÆsi Øs ellenırzØsi feladataikat rØszben vagy egØszben
az 550/2004/EK rendelet 3. cikkØvel çsszhangban elismert
szervezetekre ruhÆzhatjÆk Æt.

(7) A tagÆllamok ð (*) kçvetıen hÆrom Øvvel, majd azt
kçvetıen hÆromØves idıkçzçnkØnt a BizottsÆg rØszØre az
irÆnyelv vØgrehajtÆsÆr�l sz�l� jelentØst nyœjtanak be.

15. cikk

A lØgiforgalmi irÆny�t�i szakszolgÆlati engedØlyek
kçlcsçnçs elismerØse

(1) A 8. cikkben foglaltak f�ggvØnyØben minden tagÆllam
elismeri a mÆs tagÆllamok nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgai Æltal
ennek az irÆnyelvnek a rendelkezØseivel çsszhangban kibocsÆ-
tott szakszolgÆlati engedØlyeket Øs az azokhoz kapcsolt jogos�-
tÆsokat, a jogos�tÆsok kiterjesztØseit Øs a nyelvismereti kiterjesz-
tØseket, valamint a kapcsol�d� rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmas-
sÆgi minıs�tØst. A tagÆllam azonban œgy is dçnthet, hogy csak
azon engedØlyesek szakszolgÆlati engedØlyeit ismeri el, akik
betçltçttØk az 5. cikk (2) bekezdØsØnek a) pontjÆban elı�rt 21
Øves minimum korhatÆrt.

(2) Amennyiben az engedØlyes a kibocsÆtÆs ÆllamÆt�l eltØrı
tagÆllamban gyakorolja a szakszolgÆlati engedØlyØbıl szÆrmaz�
elıjogokat, az engedØlyes � minden tovÆbbi kçltsØgtehertıl
mentesen � jogosult szakszolgÆlati engedØlyØt azon tagÆllam
szakszolgÆlati engedØlyØre cserØlni, amelyben az elıjogokat
gyakorolja.

(3) A munkahelyi kiterjesztØsek megadÆsÆhoz a nemzeti
fel�gyeleti hat�sÆgok megkçvetelik, hogy a kØrelmezı teljes�tse
a kiterjesztØs megadÆsÆhoz tÆrs�tott k�lçnleges kçvetelmØ-
nyeket, a szakszolgÆlati egysØg, szektor vagy munkahelyi
beosztÆs pontos megnevezØsØvel. A munkahelyi kØpzØsi terv
kidolgozÆsa sorÆn a kØpzı megfelelıen figyelembe veszi a
kØrelmezı megszerzett szakismereteit Øs gyakorlati tapaszta-
latÆt.

(4) A nemzeti fel�gyeleti hat�sÆgok a kØrelmezı szÆmÆra
javasolt kØpzØst tartalmaz� munkahelyi kØpzØsi tervet
legkØsıbb a bizony�tØkok bemutatÆsÆt kçvetı hat hØten bel�l
hagyja j�vÆ, az esetleges fellebbezØs miatt bekçvetkezı kØse-
delem ØrintØse nØlk�l. A hatÆrozat meghozatalÆban a nemzeti
fel�gyeleti hat�sÆgok gondoskodnak a hÆtrÆnyos megk�lçnbçz-
tetØstıl mentes Øs arÆnyos bÆnÆsm�d elveinek az ØrvØnyes�tØ-
sØrıl.

16. cikk

A mßszaki vagy tudomÆnyos fejlıdØshez tçrtØnı igaz�tÆs

A mßszaki, illetve a tudomÆnyos fejlıdØsre tekintettel a
BizottsÆg, a 17. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çssz-
hangban, a 6. cikkben foglalt jogos�tÆsokkal, a jogos�tÆsok 7.
cikkben foglalt kiterjesztØseivel, a rep�lı-egØszsØg�gyi alkalmas-
sÆgi minıs�tØsre vonatkoz�an a 12. cikk (3) bekezdØsØben
foglalt rendelkezØsekkel Øs a mellØkletekkel kapcsolatos m�dos�-
tÆsokat fogadhat el.

17. cikk

A bizottsÆg

(1) A BizottsÆgot az 549/2004/EK rendelet 5. cikkØvel lØtre-
hozott EgysØges �gbolt BizottsÆg seg�ti.

(2) Ahol erre a bekezdØsre tçrtØnik hivatkozÆs, az
1999/468/EK hatÆrozat 5. Øs 7. cikkØt kell alkalmazni, a 8.
cikkben elı�rt rendelkezØs figyelembevØtelØvel.

Az 1999/468/EK hatÆrozat 5. cikke (6) bekezdØsØben megÆlla-
p�tott idıszak egy h�nap.

(3) A bizottsÆg elfogadja sajÆt eljÆrÆsi szabÆlyzatÆt.

18. cikk

Szankci�k

A tagÆllamok elı�rjÆk az ennek az irÆnyelvnek az ØrtelmØben el-
fogadott nemzeti jogszabÆlyaik megsØrtØse esetØn alkalmazand�
szankci�k szabÆlyait Øs minden sz�ksØges intØzkedØst
megtesznek azok vØgrehajtÆsÆnak biztos�tÆsa ØrdekØben. Az
elı�rt szankci�knak hatØkonyaknak, arÆnyosaknak Øs visszatart�
erejßeknek kell lenni�k. A tagÆllamok ð-ig (**) Ørtes�tik a
BizottsÆgot ezen jogszabÆlyok rendelkezØseirıl, tovÆbbÆ hala-
dØktalanul Ørtes�tØst k�ldenek minden azokat Ørintı kØsıbbi
m�dos�tÆsr�l.

19. cikk

`tmeneti rendelkezØsek

Az 5. cikk (2) bekezdØsØnek a) Øs b) pontja nem alkalmazhat�
az olyan lØgiforgalmi irÆny�t�i szakszolgÆlati engedØlyesekre,
akik esetØben a szakszolgÆlati engedØly tagÆllamok Æltali kiÆll�tÆ-
sÆra ð (**) elıtt ker�lt sor.

20. cikk

`t�ltetØs

A tagÆllamok hatÆlyba lØptetik azokat a tçrvØnyi, rendeleti Øs
kçzigazgatÆsi rendelkezØseket, amelyek sz�ksØgesek ahhoz,
hogy ennek az irÆnyelvnek legkØsıbb ð (**)-ig megfeleljenek;
ez al�l kivØtelt kØpez a 8. cikk, amely esetØben a hatÆridı
ð (***). Errıl haladØktalanul tÆjØkoztatjÆk a BizottsÆgot.
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(*) Ezen irÆnyelv hatÆlybalØpØsØnek idıpontjÆt kçvetıen 5 Øvvel.
(**) Ezen irÆnyelv hatÆlybalØpØsØnek idıpontjÆt kçvetı kØt Øvvel.
(***) Ezen irÆnyelv hatÆlybalØpØsØnek idıpontjÆt kçvetı nØgy Øvvel.



Amikor a tagÆllamok elfogadjÆk ezeket az intØzkedØseket,
azokban hivatkozni kell erre az irÆnyelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetØs�k alkalmÆval ilyen hivatkozÆst kell fßzni. A
hivatkozÆs m�djÆr�l a tagÆllamok rendelkeznek.

21. cikk

HatÆlybalØpØs

Ez az irÆnyelv az Eur�pai Uni� Hivatalos LapjÆban tçrtØnı kihir-
detØsØt kçvetı huszadik napon lØp hatÆlyba.

22. cikk

C�mzettek

Ennek az irÆnyelvnek a tagÆllamok a c�mzettjei.

Kelt Br�sszelben,

az Eur�pai Parlament rØszØrıl

az elnçk

ð

a TanÆcs rØszØrıl

az elnçk

ð
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I. MELLÉKLET

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A tagállamok által az ezen irányelvvel összhangban kibocsátott szakszolgálati engedélyeknek az alábbi előírásoknak kell
megfelelniük:

1. Részletek

1.1. A szakszolgálati engedélyen a következő részleteket kell feltüntetni (csillag jelöli azokat a részleteket, amelyeket
angol nyelven is fel kell tüntetni):

a) *A szakszolgálati engedélyt kibocsátó állam vagy hatóság neve (kövér betűtípussal);

b) *A szakszolgálati engedély elnevezése (nagyon kövér betűtípussal);

c) A szakszolgálati engedélynek a kibocsátó hatóság által adott sorozatszáma arab számmal jelölve;

d) A szakszolgálati engedélyes teljes neve (latin ábécé szerint írva akkor is, ha a nemzeti nyelv írásmódja a latin
ábécé szerinti írásmódtól eltérő);

e) Születési idő;

f) A szakszolgálati engedélyes állampolgársága;

g) A szakszolgálati engedélyes aláírása;

h) *A szakszolgálati engedély érvényességére és az engedélyesnek az engedélynek megfelelő előjogok gyakorlására
való felhatalmazására vonatkozó igazolás, amely tartalmazza:

i. a jogosításokat, a jogosítások kiterjesztéseit, a nyelvismereti kiterjesztéseket, az oktatói kiterjesztéseket, vala-
mint a munkahelyi kiterjesztéseket;

ii. az első kibocsátás időpontját;

iii. a szakszolgálati engedély érvényessége lejártának időpontját;

i) A szakszolgálati engedélyt kibocsátó tisztviselő aláírása, valamint a kibocsátás időpontja;

j) A szakszolgálati engedélyt kibocsátó hatóság bélyegzője vagy pecsétje.

1.2. A szakszolgálati engedélyt érvényes repülő-egészségügyi alkalmassági minősítésnek kell kiegészítenie.

2. Alapanyag

A szakszolgálati engedélyekhez első osztályú papírt, vagy más megfelelő anyagot kell használni, és azon jól látha-
tóan fel kell tüntetni az 1. pontban foglalt részleteket.

3. Szín

3.1. Amennyiben a tagállam által kibocsátott minden, a repüléssel kapcsolatos engedélyhez használt anyag színe azonos,
úgy ez a szín a fehér.

3.2. Amennyiben a tagállam által kibocsátott a repüléssel kapcsolatos engedélyek megkülönböztető színjelzéssel vannak
ellátva, úgy a légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély színe a sárga.
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II. MELLÉKLET

KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A. RÉSZ

LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK ALAPKÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Az alapképzés azt hivatott biztosítani, hogy a gyakornok légiforgalmi irányító legalább olyan szinten elégítse ki az Euro-
control „Iránymutatás a légiforgalmi irányítók alapképzése közös törzsanyagának tartalmához” című kiadvány 2004.
október 12-i kiadásában meghatározott alapképzés és a jogosításhoz szükséges képzés követelményeit, hogy a légifor-
galmi irányító képes legyen a légi forgalom biztonságos, gyors és hatékony irányítására.

Az alapképzésnek a következő témaköröket kell tartalmaznia: légi jog, légiforgalmi szolgáltatás, beleértve a polgári-
katonai légiforgalmi irányítás közötti együttműködést is, repülésmeteorológia, légi navigáció, légijármű típusismeret és a
repüléselmélet, beleértve a légiforgalmi irányító és a légijármű vezető közötti megértést, az emberi tényezők, berende-
zések és rendszerek, munkahelyi környezet, repülésbiztonság és repülésbiztonsági kultúra, repülésbiztonsági rendszerek,
rendkívüli/vészhelyzeti körülmények, csökkent üzemmódú rendszerek, nyelvismeret, beleértve a rádió-távbeszélő kifeje-
zések ismeretét.

Ezeknek a témaköröknek az oktatása olyan módon történik, hogy a kérelmezőt különféle légiforgalmi szolgáltatástípusok
nyújtására felkészítsék, és a repülésbiztonsági szempontokat kihangsúlyozzák. Az alapképzés elméleti és gyakorlati tanfo-
lyamokat tartalmaz, a szimulációs képzést is beleértve, időtartamát a jóváhagyott alapképzési tervben rögzíteni kell. A
megszerzett szakismeretek biztosítják, hogy a kérelmező képesnek legyen tekinthető összetett és zsúfolt forgalmi hely-
zetek kezelésére, és elősegítik az átmenetet a munkahelyi képzéshez. Az alapképzésben elsajátított szakismereteket
megfelelő vizsgáztatással vagy folyamatos kiértékelési rendszerrel kell kiértékelni.

B. RÉSZ

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK SZAKSZOLGÁLATI EGYSÉGSZINTŰ KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A munkahelyi képzési programoknak részletesen tartalmazniuk kell azokat az eljárásokat és menetrendet, amelyek
munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett szükségesek a helyi eljárások elsajátításához. A jóváhagyott programnak
tartalmaznia kell a szaktudás felmérő rendszer minden alkotóelemét, beleértve a munkabeosztást, a fejlődés értékelését,
és a vizsgáztatást a nemzeti felügyeleti hatóság tájékoztatásához használt eljárás ismertetésével együtt. A munkahelyi
képzés az alapképzésnek a nemzeti feltételek okán egyedi elemeit is magában foglalhatja.

A munkahelyi képzés időtartamát a munkahelyi képzési programban kell meghatározni. A megkövetelt szakismeretek
felmérése megfelelő vizsgáztatással vagy folyamatos kiértékeléssel történik jóváhagyott vizsgáztatók vagy szaktudás
felmérők által, akiknek semleges és tárgyilagos döntést kell hozniuk. Ezért a nemzeti felügyeleti hatóságoknak a kérel-
mezőkkel szembeni tisztességes eljárás biztosítása érdekében megfelelő fellebbezési eljárásokat kell kidolgozniuk.

C. RÉSZ

A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A légiforgalmi irányítók szakszolgálati engedélyei jogosításainak és munkahelyi kiterjesztéseinek az érvényességét olyan
jóváhagyott továbbképzéssel kell fenntartani, amely a légiforgalmi irányító szakismereteit szinten tartó képzést, felfrissítő
tanfolyamokat, vészhelyzeti képzést és szükség esetén nyelvi képzést tartalmaz.

A továbbképzésnek elméleti és gyakorlati képzést is tartalmaznia kell, a szimulációs képzést is beleértve. Ezen követel-
mény kielégítése céljából a képzés nyújtójának munkahelyi szaktudás felmérő rendszereket kell kidolgoznia, amelyeknek
részletesen ismertetniük kell a megfelelő továbbképzés nyújtásához szükséges eljárásokat, személyzeti követelményeket
és időigényt, és be kell mutatniuk az oktatás tárgyát képező szakismereteket. Ezeket a rendszereket legalább hároméves
időszakonként felül kell vizsgálni és jóvá kell hagyni. A továbbképzés időtartamát a munkahelyi egységben dolgozó légi-
forgalmi irányítók funkcionális szükségleteihez illesztve kell meghatározni, különös tekintettel a fejlesztési tervekben
szereplő eljárások vagy berendezések változásaira, valamint az átfogó repülésbiztonsági rendszer működtetésének köve-
telményeire. Minden egyes légiforgalmi irányító szakismereteit legalább háromévente megfelelő módon ki kell értékelni.
A léginavigációs szolgáltató köteles gondoskodni olyan rendszerek működtetéséről, amelyek garantálják azon szakszolgá-
lati engedéllyel rendelkezők részére a tisztességes bánásmód alkalmazását, akiknek a kiterjesztései érvényességét nem
lehetett meghosszabbítani.
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III. MELLÉKLET

A NYELVISMERETTEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A 8. cikkben a nyelvismerettel kapcsolatosan előírt követelményeket alkalmazni kell mind a szakterminológia használa-
tára, mind a köznapi nyelvre. Az előírt nyelvismerettel kapcsolatos követelmények kielégítéséhez a szakszolgálati enge-
délyt kérelmezőknek vagy a szakszolgálati engedélyesnek legalább az ebben a mellékletben található nyelvismereti
értékelő skálában feltüntetett működési szint (4. szint) elsajátítását igazoló vizsgát le kell tennie.

A megfelelő nyelvismerettel rendelkezőnek a következő követelményeket kell kielégítenie:

a) hatékony kommunikáció mind a csak hallott (telefon/rádiótelefon) szövegek esetében, mind a szemtől-szemben hely-
zetekben;

b) pontos és tisztán érthető kommunikáció általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban;

c) megfelelő kommunikációs stratégiák használata üzenetváltásokban, valamint félreértések felismerése és megoldása
(például az információ ellenőrzésével, megerősítésével vagy tisztázásával) általános vagy munkakörnyezetben;

d) bonyolult helyzetekben vagy váratlan események bekövetkezése esetén az olyan nyelvi kihívások viszonylagos
könnyedséggel való kezelése, amelyek rutinjellegű munkahelyzetekben vagy egyébként ismerős területet érintő
kommunikációs feladatok ellátásában előfordulhatnak; és

e) olyan dialektus és akcentus használata, amely a légiközlekedési közösség számára érthető.
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Nyelvismereti értékelő táblázat: szakértői, bővített és működési szintek.

Szint

Kiejtés
Elfogadott egy olyan nyelvjárás
és/vagy kiejtés, ami még érthető

a légi közlekedési szakma
számára

Szerkezet
A feladatvégzéshez alkalmas

nyelvhasználat szerint meghatá-
rozott, megfelelő nyelvtani szer-

kezetek és mondatszerkesztés

Szókészlet Folyékonyság Megértés Társalgás

Szakértői 6. szint Bár a kiejtést, hangsúlyt,
ritmust és hanglejtést az
anyanyelvi vagy a tájjellegű
eltérések befolyásolhatják, ez
szinte soha nem zavarja a
megértést.

Mind az alapvető, mind az
összetett nyelvtani szerke-
zetek alkalmazása és a
mondatszerkesztés követke-
zetesen szabályos.

A szókészlet terjedelme és
helyes alkalmazása megfelelő
a széles körű ismerős és
ismeretlen témákról való
hatékony beszélgetéshez. A
szóhasználat köznyelvi,
árnyalt és érzékeny a hang-
terjedelemre.

Képes természetes, megeről-
tetés nélküli folyékony
beszédre. Stilisztikai hatással
változtatja a beszéd sebes-
ségét, pl. hogy kihangsú-
lyozzon egy-egy részletet.
Magától értetődően használ
helyes társalgási jelzőket és
összekötő szavakat.

Egyenletesen, pontosan,
szinte mindent megért a
szövegkörnyezetben, bele-
értve a kulturális és nyelvi
finomságok megértését is.

Szinte minden helyzetben
könnyen teremt kapcsolatot.
Fogékony a szóbeli és nem
kifejezett célzásokra, és
helyesen válaszol rájuk.

Kibővített 5.
szint

Bár a kiejtést, hangsúlyt,
ritmust és hanglejtést az
anyanyelvi vagy a tájjellegű
eltérések befolyásolják, ez
ritkán zavarja a megértést.

Az alapvető nyelvtani szerke-
zetek alkalmazása és a
mondatszerkesztés követke-
zetesen szabályos. Megkísérli
az összetett szerkezetek hasz-
nálatát, de hibákkal, amelyek
néha befolyásolják a jelentés-
tartalmat.

A szókészlet terjedelme és
helyes alkalmazása megfelelő
a mindennapi, konkrét és a
munkához kapcsolódó
témákról való hatékony
beszélgetéshez. A körülírás
következetes és sikeres. A
szóhasználat néha köznyelvi.

Viszonylag könnyen képes
ismerős témákról beszélni, de
lehet, hogy nem változtatja a
beszédsebességet stilisztikai
eszközként. Képes helyes
társalgási jelzők és összekötő
szavak használatára.

A szövegértés pontos a
mindennapi, konkrét és a
munkához kapcsolódó
témákban és jobbára pontos,
amikor a beszélő egy nyelvi
vagy a helyzetből adódó
problémával vagy egy
váratlan fordulattal szem-
besül. Képes megérteni a
különböző nyelvjárásokat és/
vagy kiejtéseket, hanghordo-
zást.

Azonnali, helyes megfelelő és
informatív a válaszok alkalma-
zása. Hatékonyan kezeli a
beszélő/hallgató kapcsolatot.

Operatív 4. szint A kiejtést, hangsúlyt, ritmust
és hanglejtést az anyanyelv
és a tájjellegű eltérések befo-
lyásolják, de ez csak néha
zavarja a megértést.

Ötletesen és rendszerint jól
alkalmazza az alapvető
nyelvtani szerkezeteket és
mondatszerkesztést. Hibák
előfordulhatnak, főként
szokatlan és váratlan körül-
mények között, de ez ritkán
befolyásolja a jelentéstar-
talmat.

A szókészlet terjedelme és
helyes alkalmazása rendsze-
rint elegendő a mindennapi,
konkrét és a munkához
kapcsolódó témákról való
hatékony beszélgetéshez.
Gyakran sikeres a körülírás,
amikor szóhiány lép fel
szokatlan és váratlan helyze-
tekben.

Képes a megfelelő ütemű,
rugalmas nyelvhasználatra.
Alkalmanként lehetséges a
beszéd fonalának elvesztése
az elbeszélő vagy formai
nyelvről a közvetlen párbe-
szédes társalgásra való átté-
résnél, de ez nem gátolja a
hatékony közleményváltást.
Képes helyes társalgási jelzők
és összekötő szavak korláto-
zott használatára. A toldalék-
szavak használata nem
zavaró.

A szövegértés pontos a
mindennapi, a konkrét és a
munkához kapcsolódó
témákban, és jobbára pontos,
amikor a használt kiejtés
vagy változatai kielégítően
érthetőek a nemzetközi légi
közlekedési szakma számára.
Amikor a beszélő egy nyelvi
vagy a helyzetből adódó
problémával szembesül, vagy
egy váratlan fordulat miatt, a
megértés lassabb lehet, vagy
magyarázatot igényel.

A válasz rendszerint azonnali,
helyes és informatív. Közle-
ményváltást kezdeményez és
tart fenn még akkor is, amikor
egy váratlan fordulattal talál-
kozik. Megfelelően kezeli a
nyilvánvaló félreértéseket
ellenőrzés, megerősítés vagy
tisztázás útján.
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Szint

Kiejtés
Elfogadott egy olyan nyelvjárás
és/vagy kiejtés, ami még érthető

a légi közlekedési szakma
számára

Szerkezet
A feladatvégzéshez alkalmas

nyelvhasználat szerint meghatá-
rozott, megfelelő nyelvtani szer-

kezetek és mondatszerkesztés

Szókészlet Folyékonyság Megértés Társalgás

Pre-operatív 3.
szint

A kiejtést, hangsúlyt, ritmust
és hanglejtést az anyanyelvi
vagy a helyi eltérések befo-
lyásolják, és ez gyakran
zavarja a megértést.

Nem alkalmazza mindig jól
az előre látható szituációkkal
kapcsolatos alapvető nyelv-
tani szerkezeteket és a
mondatszerkesztést. A hibák
gyakran zavarossá teszik a
jelentéstartalmat.

A korlátozott terjedelmű és
helyességű szókészlet
gyakran elegendő a minden-
napi, konkrét és a munkához
kapcsolódó kommunikáci-
óhoz, de a nyelvtani szerke-
zetek és szókincs készlete
szűkös, a szavak kiválasztása
gyakorta helytelen. Gyakran
képes a sikeres körülírásra,
amikor szóhiány lép fel.

Képes a rugalmas nyelvhasz-
nálatra, de a beszédmód és a
szünetek alkalmazása is
gyakran helytelen. A nyelv-
használat során az akado-
zások és a lassúság akadá-
lyozhatják a kommunikációt.
A toldalékszavak használata
néha zavaró.

A szövegértés gyakran
pontos a mindennapi, a
konkrét és a munkához
kapcsolódó témákban, és
amikor a használt kiejtés
vagy változatai kielégítően
érthetőek a nemzetközi légi
közlekedési szakma számára.
Elmulaszthatja egy nyelvi
vagy egy helyzetből adódó
probléma, vagy váratlan
fordulat megértését.

A válasz néha azonnali, helyes
és informatív. Közleményvál-
tást kezdeményez és tart fenn
meglehetős könnyedséggel
ismerős témákban és előrelát-
ható helyzetekben. Általában
pontatlan, amikor egy váratlan
fordulattal áll szemben.

Alapszint 2 Kiejtés, hangsúlyozás,
beszédritmus és hanglejtés a
beszélő első nyelvének vagy
regionális jellemzőinek a
hatásai által erősen befolyá-
solt, és általában gátolja a
könnyű szövegértést.

Csak néhány egyszerű,
megjegyzett nyelvtani szerke-
zetet képes korlátozott
helyességgel használni.

Korlátozott szókincs, csak
elszigetelt szavakból és
megjegyzett mondatokból
áll.

Nagyon rövid, elszigetelt,
megjegyzett kifejezéseket
használ gyakori szünetek
tartásával és hézagkitöltő
szavak zavaró használatával,
miközben keresi a kifejezé-
seket és megpróbálja a
kevésbé ismert szavakat
megfelelően kiejteni.

A beszédértés elszigetelt,
megjegyzett mondatokra
korlátozott, amikor azokat
lassan, jól artikulálva ejtik ki.

Reakcióideje lassú, gyakran
helytelenül reagál. Az együtt-
működése egyszerű rutinkap-
csolatokra korlátozódik.

Az alapszintet
megelőző szint

Az alapszintet el nem érő
teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő
teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő
teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő
teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő
teljesítmény.

Az alapszintet el nem érő
teljesítmény.
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IV. MELLÉKLET

A KÉPZÉSEK NYÚJTÓI SZÁMÁRA MEGADOTT TANÚSÍTVÁNYHOZ TÁRSÍTOTT KÖVETELMÉNYEK

1. A 13. cikkben említett követelményeknek való megfelelés biztosítja, hogy a képzést nyújtók megfelelő személyzettel
és felszereltséggel rendelkeznek, valamint olyan környezetben működnek, amely alkalmas a gyakornok légiforgalmi
irányítói szakszolgálati engedély, illetve a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély megszerzéséhez, illetve
megtartásához szükséges képzés nyújtására. A képzést nyújtók különösen:

a) hatékony irányítási rendszerrel és elegendő, megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező személyzetet tartanak
fenn az ezen irányelvben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtása érdekében;

b) rendelkeznek a kínált képzéstípusnak megfelelő, szükséges felszereléssel, berendezéssel és elhelyezéssel;

c) biztosítják a képzési tanfolyamok, a munkahelyi képzési tervek, illetve a munkahelyi szakismereti rendszerek
tartalmának, felépítésének és időtartamának kidolgozása során felhasznált módszertant; ez magában foglalja a
vizsgák vagy kiértékelések megszervezésének módját is. Az alapképzésre vonatkozó vizsgák esetében – beleértve a
szimulációs képzést is – a vizsgáztatók képzettségét részletesen meg kell határozni;

d) bizonyítékkal rendelkeznek az alkalmazott minőségbiztosítási rendszerről, amely ellenőrzi azon rendszereknek és
eljárásoknak a megfelelőségét, amelyek garantálják, hogy a nyújtott képzési szolgáltatások megfelelnek az ebben
az irányelvben meghatározott előírásoknak;

e) biztosítják, hogy a képzésnek az ebben az irányelvben meghatározott előírásoknak megfelelő levezetéséhez
elegendő finanszírozás áll rendelkezésre, valamint, hogy a tevékenységek – a nyújtott képzés természetével össz-
hangban – elegendő biztosítási fedezettel rendelkeznek.

2. A tanúsítványban fel kell tüntetni:

a) a tanúsítványt kibocsátó nemzeti felügyeleti hatóság nevét;

b) a kérelmező adatait (név és cím);

c) a tanúsított szolgáltatástípusokat;

d) egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező megfelel az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek;

e) a tanúsítvány kiállításának napját és érvényességének időtartamát.
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A TANÁCS INDOKOLÁSA

I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2004. július 12-én elfogadta javaslatát.

Az Európai Parlament a 2005. március 7–10. plenáris ülésén az első olvasatot követően elfogadta véle-
ményét.

A Tanács 2005. november 14-én, a Szerződés 251. cikkének megfelelően, elfogadta közös álláspontját.

Munkája során a Tanács az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét (1) is figyelembe vette.

II. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE

A közös álláspont a Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti informális kapcsolatfelvétel eredményét
tükrözi. Jóllehet a javaslatot a logikusabb felépítés és a jobb olvashatóság érdekében átszerkesztették, a
közös álláspont szövege lényegében megtartja a Bizottság által javasolt valamennyi alapvető elemet.

Bizonyos módosításokról megegyezés született, amely ugyanakkor tükrözi a Parlament által az első
olvasatkor felvetett aggályokat (a közös álláspont a 21 módosításból 17-tel foglalkozik valamilyen
formában (2)), illetve a Tanács által felvetett kérdéseket. A bizottsági javaslaton végrehajtott főbb változ-
tatások a következők:

1. Hatály (az 1. cikk (2) és (3) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése)

Az egységes égbolt rendeletek keretében alkalmazott megközelítéssel való összehangolás érdekében
az irányelvnek az elsődlegesen katonai forgalommal foglalkozó szolgáltatók által irányított polgári
légi forgalomra gyakorolt hatását kiigazították.

2. Szociális kérdések ((9) és (17) preambulumbekezdés)

Az említett preambulumbekezdések – válaszképpen az Európai Parlament aggályaira – azt hiva-
tottak egyértelművé tenni, hogy az irányelv nem érinti az irányítók és a munkáltatók közötti foglal-
koztatási viszonyt szabályozó meglévő nemzeti rendelkezéseket, és hogy a további végrehajtási
intézkedésekkel kapcsolatban a szociális partnerekkel európai szintű konzultációt folytatnak.

3. Nyelvi követelmények (8. cikk)

Jóllehet a Bizottság által javasolt, operatív szintű (4. szintű) nyelvismereti alapkövetelményt megtar-
tották (az angol nyelvre vonatkozóan, illetve amennyiben repülésbiztonsági okokból szükségesnek
ítélik, a helyi nyelvre vonatkozóan), a közös álláspont repülésbiztonsági jellegű kényszerítő okok
fennállása esetén a felsőfokú szint (5. szint) követelményét is lehetővé teszi.

4. A kölcsönös elismerés javítása (15. cikk)

A szakszolgálati engedélyekre és az azokhoz kapcsolt jogosításokra, a jogosítások kiterjesztéseire, a
nyelvismereti kiterjesztésekre és a repülő-egészségügyi alkalmassági minősítésekre egyértelműen a
feltétel nélküli kölcsönös elismerés elve vonatkozik. Kizárólag a földrajzilag egyedi munkahelyi kiter-
jesztések – amelyek tekintetében a nemzeti hatóságok bizonyos feltételeket szabhatnak – nem
tartoznak az automatikusan elismert „közösségi útlevél” hatálya alá. Ezenkívül az a szakszolgálati
engedélyes, aki a szakszolgálati engedélyt számára kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban
dolgozik, jogosult szakszolgálati engedélyét azon tagállam szakszolgálati engedélyére cserélni,
amelyben dolgozik.

2005.12.13. C 316E/17Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL C 234., 2005.9.22., 17. o. A Tanács 2004. szeptember 22-én a Régiók Bizottságával is konzultált.
(2) Mindössze a 11., 12., 19. és 21. módosítást nem illesztették be a közös álláspontba. A 2. módosítással a közös állás-
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5. A nemzeti felügyeleti hatóságok szerepe a határokon átnyúló esetekben (14. cikk)

A közös álláspont egyértelművé teszi, hogy a szakszolgálati engedélyeket, jogosításokat és kiterjesz-
téseket kibocsátó nemzeti hatóság kizárólagos hatásköre azok visszavonása. A jogosítások és kiter-
jesztések fenntartásáért azonban azon tagállam nemzeti hatósága felel, amelyben az irányító
dolgozik, és e hatóság azokat ideiglenesen fel is függesztheti.

6. Átmeneti rendelkezések a meglévő szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyek számára (19.
cikk)

A meglévő szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyek mentesülnek a szakma gyakorlásához
szükséges, az életkorhoz és az iskolai végzettséghez kötött követelmények alól, továbbá a jóváha-
gyott alapképzés elvégzésének követelménye alól.

7. Alsó és felső korhatár (5., 10. és 15. cikk)

A (gyakornok szakszolgálati engedélyhez szükséges) alsó korhatár 18 év, de a más tagállamból szár-
mazó szakszolgálati engedélyesek elismerése csak akkor kötelező, ha az engedélyes a 21. életévét
már betöltötte. A tagállamok fenntartják a jogot arra, hogy – kizárólag valamely egyedi munkahelyi
kiterjesztéshez kapcsolódó feltételként – felső korhatárt szabhassanak.

8. Kiegészítő összehangolás (I. és IV. melléklet)

A közös álláspont a szakszolgálati engedélyekre vonatkozó előírások (új I. melléklet) és a képzések
nyújtóira vonatkozó követelmények (kibővített IV. melléklet) tekintetében kiegészítő összehangolást
tartalmaz.

9. A képzések nyújtói számára megállapított számviteli standardokról szóló szükségtelen rendelke-
zések elhagyása

A bizottsági javaslat 11. cikkének a képzések nyújtói által vezetett pénzügyi elszámolások kezelé-
séről szóló rendelkezéseit mind a Tanács, mind a Parlament túlzottnak és szükségtelennek ítélte, és
azok nem jelennek meg a közös álláspont szövegében.

III. KÖVETKEZTETÉSEK

Az erről az irányelvről kialakított közös álláspont – a Tanács és a Parlament aggályait tükröző kiegyen-
súlyozott és megfelelő kiigazításokkal – a bizottsági javaslat valamennyi alapvető elemét megtartja. A
közös álláspont az új együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló együttes nyilatkozat (1) kere-
tében részt vevő három intézmény közötti kapcsolatfelvétel eredménye. A Tanács tudomásul vette a
Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi (TRAN) bizottságának elnöke részéről – az említett kapcsolat-
felvétel keretében – tett ígéretet, miszerint a szöveget a Parlament által a második olvasatban módosí-
tások nélkül történő jóváhagyásra ajánlja, melyet követően az irányelv a közös állásponttal összhangban
elfogadottnak számít.
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