
 
 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr <NUMER> 

 
Z <DATA> 

 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w 
sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, 

rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE 
 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
 
 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 
 
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską, 
 
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie 
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i 
utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 
91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i 
dyrektywę 2004/36/WE 1 , a zwłaszcza jej art. 6 
ust. 2, 
 
a także mając na uwadze, co następuje: 
 
(1) zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
216/2008 wyroby, części i akcesoria muszą 
spełniać wymagania dotyczące ochrony 
środowiska, zawarte w załączniku 16 do 
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym (dalej zwaną „Konwencją  
chicagowską”) wydanym w dniu 24 listopada 
2005 r. do tomów I i II, z wyjątkiem 
dodatków do załącznika, 

 
(2) Konwencja chicagowska i załączniki do niej 

zostały zmienione od dnia przyjęcia 
rozporządzenia (WE) nr 216/2008, 

 

(3) zatem należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 
216/2008 zgodnie z procedurą określoną w 
art. 65 ust. 3 tego samego rozporządzenia, 

 
(4) środki przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego ustanowionego na mocy art. 65 
rozporządzenia (WE) nr 216/2008,  

 
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

 
Artykuł 1 

 
W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, ustęp 
1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„1. Wyroby, części i akcesoria spełniają 
wymagania dotyczące ochrony środowiska, 
zawarte w załączniku 16 do Konwencji 
chicagowskiej, w wersji obowiązującej w dniu 
<20 listopada 2008 r.>, z wyjątkiem 
dodatków do załącznika 16.” 

 
Artykuł 2 

 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 

<DATA>. 
 

 
 
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 
 
Sporządzono w Brukseli, w dniu <DATA> 

 
W imieniu Komisji 

<IMIĘ I NAZWISKO> 
<STANOWISKO> 

                                                 
1 Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. 

  
 


