
 

Predlog 
 

 UREDBA KOMISIJE (ES) št.   /   
 

z dne […]
 

o prilagoditvi člena 6 Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta 
o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 

agencije za varnost v letalstvu 
 

(Besedilo velja za EGP) 
 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –  

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
junija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost v letalstvu1 (“Osnovna uredba”), ki jo spreminja Uredba 
Komisije (ES) 1701/2003 o prilagoditvi člena 6 Uredbe (ES) št. 1592/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu2 ter zlasti člena 6(2) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Člen 6(1) Osnovne uredbe zahteva, da proizvodi, deli in naprave izpolnjujejo 
okoljevarstvene zahteve iz Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem 
letalskem prometu (“Čikaška konvencija”), podpisane dne 7. decembra 1944 v 
Chicagu, kakor je bila izdana marca 2002 za zvezek I in novembra 1999 za zvezek 
II, razen njenih dodatkov. 

(2) Čikaška konvencija in njene priloge so bile spremenjene po prilagoditvi Osnovne 
uredbe. 

(3) Smiselno je uskladiti zahteve Skupnosti z zahtevami Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva (ICAO), tako da se prilagodi člen 6(1) Osnovne uredbe v 
skladu s postopkom iz člena 54(3) navedene uredbe. 

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija3 v 
skladu s členoma 12(2)(b) in 14(1) Osnovne uredbe. 

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem4 Odbora Evropske agencije 
za varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 54(3) Osnovne uredbe.  

(6) Osnovno uredbo je zato treba ustrezno spremeniti, 

 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

 

Člen 1 
                              
1 UL L 240, 7.9.02, str. 1. 
2 UL L 243, 27.9.2003 
3 Mnenje 1/2006 
4 [V pripravi] 



 

V členu 6 Uredbe (ES) št. 1592/2002 se prvi odstavek nadomesti: 

‘1. Proizvodi, deli in naprave morajo biti v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami iz 
spremembe 8 zvezka I in spremembe 5 zvezka II  Priloge 16 h Čikaški konvenciji, kot 
se uporabljajo od 24. novembra 2005, razen njenih dodatkov. 

Člen 2 

Uredba Komisije (ES) št. 1701/2003 se razveljavi z dnem […datum mora biti 
usklajen/časovno usklajen z EASA, ker obstajajo sorodni sklepi izvršnega 
direktorja EASA, ki morajo začeti veljati istočasno…] 

Člen 3 

Ta uredba začne veljati dne […datum mora biti usklajen/časovno usklajen z 
EASA, ker obstajajo sorodni sklepi izvršnega direktorja EASA, ki morajo začeti 
veljati istočasno…] 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

 

V Bruslju, […] 

Za Komisijo 

 

[Ime] 
[Funkcija] 


