
 
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr <NUMMER> 

 
av den <DATUM> 

 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 216/2008 om 

fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och 
inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets 

direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG 
 

(Text av betydelse för EES) 
 
 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION 
HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 
 
med beaktande av fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, 
 
med beaktande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 216/2008 av den 20 februari 2008 
om fastställande av gemensamma bestämmelser 
på det civila luftfartsområdet och inrättande av en 
europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om 
upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, 
förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 
2004/36/EG (1), särskilt artikel 6.2, 
 
och av följande skäl: 
 
(1) Artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 216/2008 kräver att 
produkter, delar och anordningar skall 
uppfylla miljöskyddskraven i bilaga 16 till 
Konventionen angående internationell civil 
luftfart (nedan kallad Chicagokonventionen) i 
den lydelse Volym I och II hade den 24 
november 2005, med undantag för dess 
tillägg. 

 
(2) Chicagokonventionen och dess bilagor har 

ändrats efter det att förordning (EG) nr 
216/2008 antogs. 

 

(3) Förordning (EG) nr 216/2008 bör därför 
ändras i enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 65.3 i samma förordning. 

 
(4) De åtgärder som föreskrivs i denna 

förordning är förenliga med yttrandet från 
tillsynskommittén för Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet, som nämns i artikel 65 i 
förordning (EG) nr 216/2008.  

 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 
Artikel 1 

 
Artikel 6.1 i förordning (EG) nr 216/2008 ersätts 
av följande: 

 
‘1. ”Produkter, delar och anordningar ska 
uppfylla miljöskyddskraven i bilaga 16 till 
Chicagokonventionen i dess lydelse den <20 
november 2008>, med undantag för tilläggen 
till bilaga 16.” 

 
Artikel 2 

 
Denna förordning träder i kraft den <DATUM>. 

 

 
 
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 
 
Utfärdad i Bryssel den <DATUM> 

 
På kommissionens vägnar 

<NAMN> 
<FUNKTION> 
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