
 

Priekšlikums 
 

 KOMISIJAS REGULAI (EK) Nr. …/… 
 

([…]), 
 

ar ko pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1592/2002 6. 
pantu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas 

drošības aģentūras izveidi 
 

(dokuments attiecas uz EEZ) 
 

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 
15. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas 
drošības aģentūras izveidi1 (turpmāk “pamatregula”), kurā grozījumi izdarīti ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003, ar ko pielāgo 6. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas 
jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi2 un, jo īpaši tās 6. panta 2. 
punktu, 

tā kā: 

(1) pamatregulas 6. panta 1. punkts nosaka, ka ražojumiem, daļām un ierīcēm ir 
jāatbilst 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītajiem Starptautiskās civilās 
aviācijas konvencijas (šeit turpmāk — "Čikāgas konvencija") 16. pielikuma vides 
aizsardzības prasībām, kas izdotas 2002. gada martā I sējumam un 1999. gada 
novembrī II sējumam, izņemot tā pielikuma papildinājumus. 

(2) Čikāgas konvencija un tās pielikumi kopš pamatregulas pieņemšanas ir grozīti. 

(3) uzskata, ka ir vēlams saglabāt kopienas prasības saskaņā ar ICAO prasībām, 
pielāgojot pamatregulas 6. panta 1. punktu atbilstoši procedūrai, kas noteikta 
minētās regulas 54. panta 3. punktā.  

(4) šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz aģentūras atzinumu3 , ko tā sniegusi 
saskaņā ar pamatregulas 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 14. panta 1. 
punktu. 

(5) šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu4 , ko sniegusi Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras komiteja, kas izveidota saskaņā ar pamatregulas 54. 
panta 3. punktu.  

(6) tādēļ pamatregulā ir jāizdara attiecīgie grozījumi, 

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU: 

                              
1 OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. 
2 OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp. 
3 Atzinums 01/2006 
4 [vēl nav publicēts]. 



 

1. pants 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1592/2002 6. panta pirmo punktu aizstāj ar šādu: 

„1. Ražojumiem, daļām un ierīcēm ir jāatbilst vides aizsardzības prasībām, kas 
izklāstītas Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I sējuma 8. grozījumā un II sējuma 5. 
grozījumā, ko piemēro sākot ar 2005. gada 24. novembri, izņemot 16. pielikuma 
papildinājumus.” 

2. pants 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1701/2003 atcelta no [... datums ir jāsaskaņo ar EASA, 
tā kā ir saistītie EASA izpilddirektora lēmumi, kam jāstājas spēkā tajā pašā 
laikā.....] 

3. pants 

Šī Regula stājas spēkā [... datums ir jāsaskaņo ar EASA, tā kā ir saistītie EASA 
izpilddirektora lēmumi, kam jāstājas spēkā tajā pašā laikā.....] 
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

 

Briselē, […] 

Komisijas vārdā - 

 

[Vārds, uzvārds] 
[Amats] 


