
A BIZOTTSÁG 381/2005/EK RENDELETE

(2005. március 7.)

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és
környezetvédelmi bizonyítványához továbbá a formatervezés és termelő szervezetek
hitelesítéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat meghatározó 1702/2003/EK bizottsági

rendelet 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. cikke (4) bekezdésére és 6.
cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1592/2002/EK rendeletet a légi járművek és repülés-
technikai termékek, alkatrészek és berendezések légi
alkalmassági és környezetvédelmi bizonyítványához,
továbbá a formatervezés és termelő szervezetek hitelesí-
téséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat meghatározó
1702/2003/EK bizottsági rendelet (2) alapján hajtották
végre.

(2) Az 1702/2003/EK rendelet mellékletének 21.A.163(c)
pontjának jelenlegi szövege, a jóváhagyott gyártó szer-
vezet kiváltságának tekintetében, miszerint kibocsáthat
forgalomba hozatali bizonyítványt („1. számú EASA
űrlap”) termékekre vonatkozóan, eltérő értelmezésekhez
vezethet, és nem tükrözi azt az eredeti szándékot, amely
szerint ez a kitétel a jóváhagyott termékek gyártó szerve-
zeteire vonatkozik.

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

(4) Az ebben a rendeletben szereplő rendelkezések az
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott véle-
ményen (3) alapulnak az 1592/2002/EK rendelet 12.
cikke (2) bekezdése b) pontjának és 14. cikke (1) bekez-
désének megfelelően.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak
az 1592/2002/EK rendelet 54. cikke alapján létrehozott
bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

Az 1702/2003/EK rendelet mellékletének 21A.163(c) pontjában
„a 21A.307 pont szerint” szavakat el kell hagyni.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2005. március 7-én.

a Bizottság részéről
Jacques BARROT

alelnök
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