
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № <НОМЕР> НА КОМИСИЯТА 

 
от <ДАТА> 

 
за изменение на Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване 
на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 

91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО 
 

(Текст от значение за ЕИП) 
 
 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 
 
като взе предвид Договора за създаване на 
Европейска общност, 
 
като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 
февруари 2008 г. относно общи правила в 
областта на гражданското въздухоплаване, за 
създаване на Европейска агенция за авиационна 
безопасност и за отмяна на Директива 
91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 
1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО1 и по- 
специално член 6, параграф 2 от нея, 
 
като има предвид, че: 
 
(1) Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 

216/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета съдържа изискване продуктите, 
частите и уредите да отговарят на 
изискванията за защита на околната среда 
на приложение 16 към Конвенцията за 
международно гражданско въздухоплаване 
(наричана по-нататък Чикагска 
конвенция), публикувана на 24 ноември 
2005 г. по отношение на томове І и ІІ, с 
изключение на допълненията към нея. 

 
(2) Чикагската конвенция и допълненията към 

нея са изменени след приемането на 
Регламент (ЕО) № 216/2008. 

 

(3) Следователноq Регламент (ЕО) № 216/2008 
следва да бъде изменен в съответствие с 
процедурата по член 65, параграф 3 от 
същия регламент. 

 
(4) Мерките, предвидени в настоящия 

регламент, са в съответствие със 
становището на Комитета на Европейската 
агенция за авиационна безопасност, 
създаден с член 65 от Регламент (ЕО) № 
216/2008,  

 
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

 
Член 1 

 
Параграф първи на член 6 от Регламент (ЕО) № 
216/2008 се заменя със следното: 

 
„1. Продуктите, частите и уредите следва 
да отговарят на изискванията за защита на 
околната среда на приложение 16 към 
Чикагската конвенция, приложима към <20 
ноември 2008 г.>, с изключение на 
допълненията към приложение 16.“ 

 
Член 2 

 
Настоящият регламент влиза в сила на  
<ДАТА>. 

 

 
 
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 
 
Съставено в Брюксел на <ДАТА>. 

 
За Комисията 

<ИМЕ> 
<ДРЪЖНОСТ> 
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