
 

Návrh 
 

 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. …/... 
 

ze dne […],
 

kterým se upravuje článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení 

Evropské agentury pro bezpečnost letectví 
 

(Text s významem pro EHP) 
 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 
15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení 
Evropské agentury pro bezpečnost letectví1 (dále jen “základní nařízení”), ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1701/2003, kterým se upravuje článek 6 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního 
letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví2, a zejména na čl. 6 
odst. 2 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Ustanovení čl. 6 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby výrobky, součásti a 
zařízení vyhovovaly požadavkům na ochranu životního prostředí obsaženým 
v příloze 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 
7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“) svazku I vydaného v březnu 2002 
a svazku II vydaného v listopadu 1999, s výjimkou jejích dodatků. 

(2) Znění Chicagské úmluvy a jejích příloh bylo od úpravy základního nařízení 
pozměněno. 

(3) Považuje se za žádoucí udržet požadavky Společenství ve shodě s požadavky 
ICAO pomocí úpravy čl. 6 odst. 1 základního nařízení v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 54 odst. 3 uvedeného nařízení. 

(4) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou založena na stanovisku Evropské agentury 
pro bezpečnost letectví3 v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 
základního nařízení. 

(5) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem4 výboru 
Evropské agentury pro bezpečnost letectví zřízeného na základě čl. 54 odst. 3 
základního nařízení.  

(6) Základní nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,  

 

                              
1 Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. 
2 Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5. 
3 Stanovisko 01/2006 
4 [Bude vydáno]. 



 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

V článku 6 nařízení (ES) č. 1592/2002 se první odstavec nahrazuje tímto: 

„1. Výrobky, součásti a zařízení musí vyhovovat požadavkům na ochranu životního 
prostředí uvedeným ve změně 8 svazku I a změně 5 svazku II přílohy 16 Chicagské 
úmluvy, ve znění platném ke dni 24. listopadu 2005, s výjimkou jejích dodatků.“ 

Článek 2 

Nařízení Komise (ES) č. 1701/2003 se zrušuje s účinkem od [... datum je třeba 
zkoordinovat/sladit s agenturou EASA, neboť existují další související 
rozhodnutí výkonného ředitelství EASA, která musí nabýt účinku ve stejnou 
dobu .....] 

Článek 3 

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem [... datum je třeba zkoordinovat/sladit 
s agenturou EASA, neboť existují další související rozhodnutí výkonného 
ředitelství EASA, která musí nabýt účinku ve stejnou dobu.....] 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 
státech. 

 

V Bruselu dne […] 

Za Komisi  

 

[Jméno] 
[Funkce] 


