
 

 
VERORDENING (EG) NR. <NUMMER> VAN DE COMMISSIE 

 
van <DATUM> 

 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de 

Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het 
gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de 

veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 
91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG 

 
(Voor de EER relevante tekst) 

 
 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN, 
 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, 
 
Gelet op Verordening (EG) nr. 216/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 februari 
2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking 
van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 
1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG1 (hierna: "de 
basisverordening"), en met name artikel 6, lid 2, 
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 
(1) Op grond van artikel 6, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 216/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad dienen 
producten, onderdelen en uitrustingsstukken 
te voldoen aan de milieubeschermingseisen 
zoals vastgelegd in bijlage 16 bij het Verdrag 
inzake de internationale burgerluchtvaart 
(hierna: “het Verdrag van Chicago”) dat voor 
boekdelen I en II, met uitzondering van de 
aanhangsels, is uitgevaardigd op 24 
november 2005. 

 
(2) Sinds de goedkeuring van Verordening (EG) 

nr. 216/2008 heeft er een wijziging 
plaatsgevonden van het Verdrag van Chicago 
en de bijbehorende bijlagen. 

 

(3) Verordening (EG) nr. 216/2008 dient 
derhalve gewijzigd te worden in 
overeenstemming met de procedure zoals 
neergelegd in artikel 65, lid 3, van diezelfde 
Verordening. 

 
(4) De maatregelen die in de onderhavige 

verordening worden voorzien, zijn in 
overeenstemming met het advies van het 
comité van het Europees Agentschap voor de 
Veiligheid van de Luchtvaart dat is ingesteld 
op grond van artikel 65 van Verordening (EG) 
nr. 216/2008,  

 
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING 
VASTGESTELD: 

 
Artikel 1 

 
In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 216/2008, 
word het eerste lid vervangen door het 
navolgende artikellid: 

 
‘1. Producten, onderdelen en 
uitrustingsstukken voldoen aan de 
milieubeschermingseisen van bijlage 16 bij 
het Verdrag van Chicago zoals toepasselijk op 
<20 november 2008>, met uitzondering van 
de aanhangsels van bijlage 16.’ 

 
Artikel 2 

 
Deze verordening treedt in werking op <DATUM>. 

 

 
 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 
 
Gedaan te Brussel, <DATUM> 

 
Voor de Commissie 
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