
A BIZOTTSÁG 1057/2008/EK RENDELETE

(2008. október 27.)

az 1702/2003/EK rendelet melléklete II. függelékének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány
(15a. számú EASA-űrlap) 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, valamint a
91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a
2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008.
február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rende
letre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 1056/2008/EK rendelet (2) módosította a légi járművek
és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések
folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel
összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és szemé
lyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i
2042/2003/EK bizottsági rendeletet (3).

(2) A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanú
sítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása
végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003.

szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet (4)
melléklete II. függelékében meghatározott légialkalmas
sági felülvizsgálati bizonyítványt módosítani kell, hogy
alkalmazkodjon a 2042/2003/EK rendelet változtatá
saihoz.

(3) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések a
216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pont
jának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően az
Ügynökség (5) által kiadott véleményen alapulnak.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott
bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

A II. függelék légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány, az
1702/2003/EK rendelet mellékletében (21. rész) szereplő 15a.
számú EASA-űrlap helyébe az e rendelet mellékletében megha
tározott szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. október 27-én.

a Bizottság részéről
Antonio TAJANI
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