
 

Ehdotus 
 

 KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../.. 
 

annettu […] 
 

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan mukauttamisesta 
 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 1 
(”perustamisasetuksen”), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 1701/2003, jossa muutetaan yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja 
Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklaa 
2ja erityisesti 6 artiklan 2 kohtaa, 

sekä sen, että 

(1) perustamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuotteiden, osien ja laitteiden 
on oltava Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun kansainvälisen 
siviili-ilmailun yleissopimuksen (”Chicagon yleissopimus”) 16. liitteessä olevien 
ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin ne on julkaistu 
maaliskuussa 2002 niteessä I ja marraskuussa 1999 niteessä II, lukuun ottamatta 
liitteen 16 lisäyksiä. 

(2) Chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin on tehty muutoksia sen jälkeen, kun 
perustamisasetusta mukautettiin, 

(3) on suotavaa, että yhteisön vaatimukset vastaavat ICAO:n vaatimuksia, ja siksi 
perustamisasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa pitäisi muuttaa saman asetuksen 54 
artiklan 3 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti, 

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat viraston antamaan 
perustamisasetuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan 
mukaiseen lausuntoon3. 

(5) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat perustamissopimuksen 54 
artiklan 3 kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean 
antamaa lausuntoa4.  

(6) perustamisasetusta olisi tämän vuoksi muutettava sen mukaisesti, 

                              
1 EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. 
2 EYVL L 243, 27.9.2003, s. 5. 
3alaviite 
4alaviite 



 

 

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Komission asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan ensimmäinen kohta korvataan 
seuraavasti: 

‘1. Tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava Chicagon yleissopimuksen, sellaisena kuin 
sitä sovellettiin 24. marraskuuta 2005, 16 liitteen I niteen 8. muutoksen ja II niteen 5. 
muutoksen ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisia, liitteen lisäyksiä lukuun 
ottamatta. 

2 artikla 

Komission asetus (EY) N:o 1701/2003 kumotaan [... Päivämäärästä on sovittava 
EASA:n kanssa, koska EASA:n pääjohtajan tiettyjen asiaan liittyvien päätösten 
on astuttava voimaan samaan aikaan....] alkaen. 

3 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan [... päivämäärästä on sovittava EASA:n kanssa, koska 
EASA:n pääjohtajan tiettyjen asiaan liittyvien päätösten on astuttava voimaan 
samaan aikaan....]. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

 

Tehty Brysselissä […]

Komission puolesta 
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