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Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ***II

Az Európai Parlament 2007. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a polgári repülés területén
közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a
91/670/EGK tanácsi rendelet, a 1592/2002/EK rendelet, és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásáról szóló tanácsi közös állás-

pontról (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (10537/3/2007 – C6-0353/2007) (1),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során intézett javaslatára
(COM(2005)0579) vonatkozó álláspontjára (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Bizottság mellékletben csatolt nyilatkozataira,

– tekintettel eljárási szabályzatának 62. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására
(A6-0482/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 277. E, 2007.11.20., 8. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2007.3.14., P6_TA(2007)0067.

P6_TC2-COD(2005)0228

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. december 12-én került elfoga-
dásra a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, a 1592/2002/EK rendelet, és a 2004/36/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfo-

gadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja meg-
egyezik a végleges jogszabállyal, 216/2008/EK rendelet)

A Bizottság nyilatkozatai

A 64. cikkhez

A Bizottság a 64. cikk kapcsán kijelenti, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított
tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 593/2007/EK bizottsági rendelet módosításakor a Bizottság meg-
felelő figyelmet fog fordítani a KKV-k speciális helyzetére; különösen arra, hogy a tanúsítási és szolgáltatási
díjak milyen hatással lesznek ezen vállalkozások gazdasági életképességére; ugyanakkor biztosítani fogja,
hogy a megkülönböztetés tilalmának elvét betartsák, valamint hogy az ügynökség tanúsítási tevékenységéből
származó bevétel elegendő legyen a nyújtott szolgáltatások teljes költségének fedezésére.
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