
 

Ettepanek 
 

 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/.., 
 

[…], 
 

millega kohandatakse tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa 
Lennundusohutusameti loomist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1592/2002 artiklit 6 
 

(EMPs kohaldatav tekst) 
 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 
1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa 
Lennundusohutusameti loomist1 („algmäärus“), mida on kohandatud komisjoni 
määrusega (EÜ) nr 1701/2003, millega kohandatakse tsiviillennunduse valdkonna 
ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1592/2002 artiklit 62, eriti selle artikli 6 
lõiget 2, 

ning arvestades järgmist: 

(1) Algmääruse artikli 6 lõige 1 nõuab, et tooted, osad ja seadmed vastaksid 
keskkonnakaitsenõuetele, mis sisalduvad 7. detsembril 1944. aastal Chicagos 
sõlmitud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni („Chicago 
konventsioon“) lisas 16, nagu need on avaldatud 2002. aasta märtsis I köites ja 
1999. aasta novembris II köites, välja arvatud selle liited. 

(2) Chicago konventsiooni ja selle lisasid on pärast algmääruse vastuvõtmist 
muudetud. 

(3) Ühenduse nõudeid on vaja hoida vastavuses Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 
Organisatsiooni (ICAO) nõuetega, milleks tuleb muuta algmääruse artikli 6 lõiget 
2 sama määruse artikli 54 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt. 

(4) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed põhinevad ameti arvamusel,3 mis 
väljastati algmääruse artikli 12 lõike 2 punkti b ja artikli 14 lõike 1 kohaselt.

(5) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas algmääruse artikli 54 
lõike 3 kohaselt asutatud Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega.4  

(6) Seepärast tuleb algmäärust vastavalt muuta, 

 

                              
1 EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. 
2 ELT L 243, 27.9.2003, lk 5. 
3 Arvamus 01/2006 
4 Peatselt avaldamisel. 



 

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE. 

Artikkel 1 

Määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„1. Tooted, osad ja seadmed peavad vastama keskkonnakaitsenõuetele, mis sisalduvad 
Chicago konventsiooni lisa 16 I köite 8. muudatuses ja II köite 5. muudatuses, nagu 
need on avaldatud 24. novembril 2005. aastal, välja arvatud selle liited.“ 

Artikkel 2 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1701/2003 tunnistatakse kehtetuks alates [... Kuupäev 
tuleb kooskõlastada EASA-ga, sest seonduvad EASA tegevdirektori otsused 
peavad jõustuma samal kuupäeval.....] 

Artikkel 3 

Käesolev määrus jõustub [... Kuupäev tuleb kooskõlastada EASA-ga, sest 
seonduvad EASA tegevdirektori otsused peavad jõustuma samal kuupäeval.....] 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

 

Brüssel, [...] 

Komisjoni nimel 

 

[amet] 
[nimi] 


