
 

Wniosek dotyczący 
 

 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr .../.. 
 

z dnia […] 
 

dostosowującego art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego 

i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 
 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i 
utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego1 („rozporządzenie 
podstawowe”), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 
dostosowującym art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego2, w szczególności jego art. 6 ust. 2a 
także mając na uwadze, co następuje: 
 
(1) Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia podstawowego wymaga, aby wyroby, części i 

wyposażenie spełniały wymogi ochrony środowiska naturalnego zawarte w 
załączniku 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
(„konwencji chicagowskiej”), według wydania z marca 2002 r. w przypadku tomu 
I oraz z listopada 1999 r. w przypadku tomu II, z wyjątkiem dodatków. 

(2) Konwencja chicagowska wraz z załącznikami została zmieniona od czasu 
przyjęcia rozporządzenia podstawowego. 

(3) Za pożądane uważa się zachowanie zgodności wymogów wspólnotowych z 
wymogami ICAO poprzez dostosowanie art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
podstawowego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 54 ust. 3 wspomnianego 
rozporządzenia. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii wydanej 
przez Agencję3 zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
podstawowego. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią4 Komitetu 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego ustanowionego na mocy art. 54 
ust. 3 rozporządzenia podstawowego.  

(6) Rozporządzenie podstawowe powinno zostać zatem odpowiednio zmienione, 

 

                                                      
1 Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. 
2 Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5. 
3 Opinia nr 01/2006 
4 [publikacja w późniejszym terminie] 



 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyroby, części i wyposażenie powinny spełniać wymogi ochrony środowiska 
naturalnego zawarte w załączniku 8 tomu I oraz w załączniku 5 tomu II załącznika 16 
do konwencji chicagowskiej zgodnie ze stanem na dzień 24 listopada 2005 r., z 
wyjątkiem dodatków.” 

Artykuł 2 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2003 traci moc z dniem [... Data musi być 
uzgodniona/zsynchronizowana z EASA z uwagi na powiązane decyzje dyrektora 
wykonawczego, które muszą wejść życie w tym samym czasie.....] 
Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [... Data musi być 
uzgodniona/zsynchronizowana z EASA z uwagi na powiązane decyzje dyrektora 
wykonawczego, które muszą wejść życie w tym samym czasie.....] 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich. 

 

Sporządzono w Brukseli, dnia […] 

W imieniu Komisji 

 

[Imię i nazwisko] 
[Funkcja] 

 
 


