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Léginavigációs tevékenységet érintő Európai Uniós jogszabályok listája időrendben. Az 
alapjogszabály félkövérrel kiemelve, alatta a módosító jogszabályok időrendi sorrendben 

feltüntetve. 
Lezárva: 2019. január 31. 

1993 
1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó 

résidőkiosztás egységes szabályairól 
o Az Európai Parlament és a Tanács 894/2002/EK rendelete (2002. május 27.) a közösségi 

repülőtereken a résidőelosztás közös szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet 
módosításáról 

o Az Európai Parlament és a Tanács 1554/2003/EK rendelete (2003. július 22.) a Közösség 
repülőterein alkalmazandó résidő-kiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi 
rendelet módosításáról 

o Az Európai Parlament és a Tanács 793/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a Közösség 
repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi 
rendelet módosításáról 

o Az Európai Parlament és a Tanács 545/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Közösség 
repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi 
rendelet módosításáról 

2002 
2. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj 

értékeléséről és kezeléséről 
o Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a Szerződés 

251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi 
határozat szerinti kiigazításáról 

o A Bizottság (EU) 2015/996 irányelve (2015. május 19.) a 2002/49/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek meghatározásáról 

2004 
3. Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes 

európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”) 
o Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az 

549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai 
légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó 
módosításáról 

4. Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a 
léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról 
(„léginavigációs-szolgálati rendelet”) 

o Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az 
549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai 
légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó 
módosításáról 

5. Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az 
egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról („légtérrendelet”) 

o Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az 
549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai 
légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó 
módosításáról 

6. Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai 
Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet”) 

o Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az 
549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai 
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légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó 
módosításáról 

o Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi 
közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

7. Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra 
és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről 

o Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a Szerződés 
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi 
határozat szerinti kiigazításáról 

o A Bizottság 285/2010/EU rendelete (2010. április 6.) a légifuvarozókra és légi járművek 
üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 785/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

2005 
8. A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra 

vonatkozó közös szabályok megállapításáról 

2006 
9. A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás 

és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok 
cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról 

o A Bizottság 30/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1032/2006/EK rendeletnek az 
adatkapcsolat-szolgáltatásokat támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus 
rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

10. A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egységes európai égbolton a 
felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről 

o A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési 
szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 
rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 
1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU 
rendelet módosításáról 

o A Bizottság 428/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 8.) az 1033/2006/EK 
rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő 
módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 

o A Bizottság (EU) 2016/2120 végrehajtási rendelete az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke 
(1) bekezdésében említett rendelkezések tekintetében történő módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2018/139 végrehajtási rendelete (2018. január 29.) az 1033/2006/EK 
rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében történő 
módosításáról 

2007 
11. A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi 

szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról 
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o A Tanács 1361/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi 
szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 
219/2007/EK rendelet módosításáról 

o A Tanács 721/2014/EU rendelete (2014. június 16.) az új generációs európai légiforgalmi 
szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 
219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása 
tekintetében történő módosításáról 

12. A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás 
és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi 
üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról 

o A Bizottság 283/2011/EU rendelete (2011. március 22.) a 633/2007/EK rendeletnek a 7. 
cikkben említett átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról 

2008 
13. Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári 

repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 
2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

o A Bizottság 690/2009/EK rendelete (2009. július 30.) a polgári repülés területén közös 
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 
91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

o Az Európai Parlament és a Tanács 1108/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 
216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs 
szolgálatok tekintetében történő módosításáról, valamint a 2006/23/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 

o A Bizottság 6/2013/EU rendelete (2013. január 8.) a polgári repülés területén közös 
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 
91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 

o A Bizottság (EU) 2016/4 rendelete a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények tekintetében történő 
módosításáról 

o Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi 
közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

14. Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi 
közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

o A Bizottság 18/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 300/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti 
minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról 

15. A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által 
kialakítandó, szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK 
rendelet módosításáról 
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o A Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a léginavigációs 
szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 
482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról 

16. Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a Szerződés 
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi 
határozat szerinti kiigazításáról 

o Az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU irányelve (2014. február 26.) a mérőműszerek 
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról 

 

17. A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről 

18. A Tanács 1361/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi 
szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 
219/2007/EK rendelet módosításáról 

2009 
19. A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében 

megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról 
o A Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) a 29/2009/EK rendelet 

módosításáról és a 441/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről 

20. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülőtéri 
díjakról 

21. A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú 
lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények 
megállapításáról 

o A Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 262/2009/EK 
rendelet és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó 
hivatkozások tekintetében történő módosításáról 

22. A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légiközlekedés védelméről 
szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös 
alapkövetelmények kiegészítéséről 

o A Bizottság 297/2010/EU rendelete (2010. április 9.) a polgári légi közlekedés védelmére 
irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendelet 
módosításáról 

o A Bizottság 720/2011/EU rendelete (2011. július 22.) a polgári légi közlekedés védelmére 
irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendeletnek a 
folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken történő átvizsgálásának 
bevezetése tekintetében történő módosításáról 

o A Bizottság 1141/2011/EU rendelete a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó közös 
alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendeletnek a biztonsági szkennerek 
európai uniós repülőtereken való alkalmazása tekintetében történő módosításáról 

o A Bizottság 245/2013/EU rendelete (2013. március 19.) a 272/2009/EK rendeletnek a 
folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében 
történő módosításáról 

23. Az Európai Parlament és a Tanács 1108/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 
216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs 
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szolgálatok tekintetében történő módosításáról, valamint a 2006/23/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 

24. A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés 
védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi 
intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról 

o A Bizottság (EU) 2016/2096 rendelete (2016. november 30.) az 1254/2009/EU rendeletnek a 
polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és 
alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő egyes 
feltételek tekintetében történő módosításáról 

2010 
25. A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével 

kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról 
o A Bizottság (EU) 2016/472 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) a 72/2010/EU 

rendeletnek a „bizottsági ellenőr” fogalom meghatározása tekintetében történő 
módosításáról 

26. A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi 
tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt 
keretében történő meghatározásáról 

o A Bizottság 1029/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 26.) a légiforgalmi 
adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az 
egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló 73/2010/EU rendelet 
módosításáról 

27. A Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a légiforgalomáramlás-szervezésre 
vonatkozó közös szabályok megállapításáról 

o A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési 
szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 
rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 
1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU 
rendelet módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2016/1006 végrehajtási rendelete (2016. június 22.) a 255/2010/EU 
rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő 
módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2017/2159 végrehajtási rendelete (2017. november 20.) a 255/2010/EU 
bizottsági rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó bizonyos hivatkozások 
tekintetében történő módosításáról 

28. Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári 
légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 

o Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi 
közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 
996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 
1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

o Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi 
közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
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216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

2011 
29. A Bizottság 2011/121/EU határozata (2011. február 21.) a léginavigációs szolgálatok 2012–

2014 közötti időszakra vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási 
küszöbértékeinek meghatározásáról  

30. A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a funkcionális légtérblokkok 
kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról 

31. A Bizottság 677/2011/EU rendelete (2011. július 7.) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) 
hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 
691/2010/EU rendelet módosításáról 

o A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok 
és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról  

o A Bizottság 970/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 12.) a légiforgalmi 
szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 677/2011/EU rendelet módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a légiforgalmi 
szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati 
funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények 
meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és 
az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU 
rendelet módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2019/123 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) a légiforgalmi 
szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

32. A Bizottság 1034/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a légiforgalmi 
szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 
691/2010/EU rendelet módosításáról 

33. A Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a léginavigációs 
szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 
482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról 

o A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési 
szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 
rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 
1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU 
rendelet módosításáról 

o A Bizottság 448/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 2.) az 1035/2011/EU 
végrehajtási rendeletnek a Chicagói Egyezmény mellékleteire való hivatkozások 
aktualizálásával történő módosításáról 

34. A Bizottság 1206/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az egységes európai 
égbolton belül légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények 
megállapításáról 

35. A Bizottság 1207/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22. ) az egységes európai 
égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó 
követelmények megállapításáról 
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o A Bizottság 1028/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 26. ) az egységes 
európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó 
követelmények megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2017/386 végrehajtási rendelete (2017. március 6.) az egységes európai 
égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények 
megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról 

2012 
36. A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési 

szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 
rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 
1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU 
rendelet módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2015/340 rendelete (2015. február 20.) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati 
engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási 
eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 
805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

o A Bizottság 2016/1185 végrehajtási rendelete (2016. július 20.) a 923/2012/EU végrehajtási 
rendeletnek a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra 
vonatkozó működési rendelkezések (SERA C. rész) aktualizálása és kiegészítése tekintetében 
történő módosításáról, valamint a 730/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

37. A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához 
kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről 

o A Bizottság 800/2013/EU rendelete (2013. augusztus 14.) a légi járművek üzemben 
tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU 
bizottsági rendelet módosításáról 

o A Bizottság 71/2014/EU rendelete (2014. január 27.) a légi járművek üzemben tartásához 
kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU rendelet 
módosításáról 

o A Bizottság 83/2014/EU rendelete (2014. január 29.) a légi járművek üzemben tartásához 
kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU 
rendelet módosításáról 

o A Bizottság 379/2014/EU rendelete (2014. április 7.) a légi járművek üzemben tartásához 
kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU 
bizottsági rendelet módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) adott üzembentartási típusra 
vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról 

o  A Bizottság (EU) 2015/140 rendelete (2015. január 29.) a 965/2012/EU rendeletnek a 
zavarásmentes pilótafülke tekintetében történő módosításáról és a rendelet helyesbítéséről 

o A Bizottság (EU) 2015/1329 rendelete (2015. július 31.) a 965/2012/EU rendeletnek az uniós 
légitársaságok által harmadik országban lajstromozott légi járművek üzemben tartása 
tekintetében történő módosításáról 
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o A Bizottság (EU) 2015/2338 rendelete (2015. december 11.) a 965/2012/EU rendeletnek a 
fedélzeti adatrögzítőkre, a víz alatti helyzetmeghatározó eszközökre és a légijármű-követő 
rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2016/1199 rendelete (2016. július 22.) a 965/2012/EU rendeletnek a 
teljesítményalapú navigációval végzett repülésekre vonatkozó jóváhagyás, az 
adatszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók tanúsítása és ellenőrzése, valamint a helikopterrel 
tenger felett végzett műveletek tekintetében történő módosításáról, valamint a rendelet 
helyesbítéséről 

o A Bizottság (EU) 2017/363 rendelete (2017. március 1.) a 965/2012/EU rendeletnek az 
egyhajtóműves gázturbinás repülőgéppel éjszaka vagy műszeres időjárási körülmények 
között végrehajtott műveletek egyedi jóváhagyása, valamint a kereskedelmi célú egyedi légi 
szállítási műveletekhez, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem 
kereskedelmi célú légi szállítási műveletekhez és a hajtóművel rendelkező komplex légi 
járművekkel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletekhez kapcsolódó, 
veszélyes árukkal kapcsolatos képzésre vonatkozó jóváhagyási követelmények jóváhagyása 
tekintetében való módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2018/1042 rendelete (2018. július 23.) a 965/2012/EU rendeletnek a 
támogatási programok bevezetéséhez, a hajózó személyzet pszichológiai vizsgálatához, 
valamint a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak alkalmasságát 
biztosító rendszeres és szúrópróbaszerű pszichoaktívanyag-vizsgálathoz kapcsolódó műszaki 
követelmények és igazgatási eljárások tekintetében, továbbá az újonnan gyártott, legfeljebb 
5 700 kg legnagyobb engedélyezett felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális üzemi 
utasülésszámú gázturbinás repülőgépek földközelség-jelző rendszerrel való felszerelése 
tekintetében történő módosításáról 

38. A Bizottság 1079/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 16.) az egységes európai 
égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények 
megállapításáról 

o A Bizottság 657/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) az egységes európai 
égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények 
megállapításáról szóló 1079/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 262/2009/EK 
rendelet és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó 
hivatkozások tekintetében történő módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2017/2160 végrehajtási rendelete (2017. november 20.) az 1079/2012/EU 
végrehajtási rendeletnek az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó bizonyos hivatkozások 
tekintetében történő módosításáról 

2013 
39. A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok 

és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról  

40. A Bizottság 391/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok 
közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról 

41. A Bizottság 428/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 8.) az 1033/2006/EK 
rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő 
módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 

2014 
42. A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repülőterekhez kapcsolódó 

követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében történő meghatározásáról 
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o A Bizottság (EU) 2018/401 rendelete (2018. március 14.) a 139/2014/EU rendeletnek a 
futópályák osztályozása tekintetében történő módosításáról 

43. A Bizottság 2014/132/EU végrehajtási határozata (2014. március 11.) a légiforgalmi 
szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek a 2015–
2019. évi második referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról 

44. Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi 
közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 
996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 
1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

o Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi 
közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 

45. Az Európai Parlament és a Tanács 598/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Unió 
repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére 
vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés 
jegyében, valamint a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

46. A Tanács 721/2014/EU rendelete (2014. június 16.) az új generációs európai légiforgalmi 
szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 
219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása 
tekintetében történő módosításáról 

2015 
47.  A Bizottság (EU) 2015/340 rendelete (2015. február 20.) a légiforgalmi irányítói 

szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és 
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és 
a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 

48. A Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az egységes európai 
égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények 
megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és a 441/2014/EU végrehajtási 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

49.  A Bizottság (EU) 2015/1018 végrehajtási rendelete (2015. június 29.) a 376/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő polgári légiközlekedési 
események besorolását meghatározó jegyzék megállapításáról 

50. A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös 
légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes 
intézkedések meghatározásáról 

o A Bizottság (EU) 2015/2426 végrehajtási rendelete (2015. december 18.) az (EU) 2015/1998 
rendeletnek a közös polgári légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel egyenértékű 
védelmi követelményeket alkalmazóként elismert harmadik országok tekintetében történő 
módosításáról 
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o A Bizottság (EU) 2017/815 végrehajtási rendelete (2017. május 12.) az (EU) 2015/1998 
végrehajtási rendeletnek egyes egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések 
egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése érdekében történő módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2018/55 végrehajtási rendelete (2018. január 9.) az (EU) 2015/1998 
végrehajtási rendeletnek a Szingapúri Köztársaságnak a közös polgári légiközlekedés-védelmi 
alapkövetelményekkel egyenmértékű védelmi követelményeket alkalmazóként elismert 
harmadik országok közé történő felvétele tekintetében történő módosításáról 

o A Bizottság (EU) 2019/103 végrehajtási rendelete (2019. január 23.) az (EU) 2015/1998 
végrehajtási rendeletnek bizonyos egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések 
egyértelműsítése, harmonizálása, egyszerűsítése és megerősítése tekintetében történő 
módosításáról 

2017 
51. A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a légiforgalmi 

szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati 
funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények 
meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és 
az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 
677/2011/EU rendelet módosításáról 

52. A Bizottság (EU) 2017/2378 végrehajtási határozata (2017. december 15.) a díjszámítási 
körzetekben alkalmazott 2017-es egységdíjaknak a 391/2013/EU végrehajtási rendelet 17. 
cikkének való megfeleléséről 

2018 
 

53. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi 
közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 


