
 

Pasiūlymas dėl 
 

 […] 
 

KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) Nr. .../... 
 

pritaikančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl 
bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos 

saugos agentūrą, 6 straipsnį 
 

(Tekstas svarbus EEE) 
 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, 

Atsižvelgdama į  2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio 
Europos aviacijos saugos agentūrą1 (pagrindinis reglamentas), kuris buvo suderintas 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003, pritaikančiu Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos 
srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, 6 straipsnį2 , ypač į jo 6 
straipsnio 2 dalį, 

kadangi: 

1) pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad gaminiai, dalys ir 
prietaisai atitiktų 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytos Tarptautinės 
civilinės aviacijos konvencijos (Čikagos konvencijos) 16 priede nustatytus 
aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie buvo paskelbti 2002 m. kovo mėn. I tome, 
o 1999 m. lapkričio mėn. II tome, išskyrus jos priedėlius; 

2) Čikagos konvencija ir jos priedai buvo iš dalies pakeisti po to, kai buvo suderintas 
pagrindinis reglamentas;   

3) pageidaujama, kad Bendrijos reikalavimai atitiktų ICAO reikalavimus pritaikant 
pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalį prie to paties reglamento 54 straipsnio 3 
dalyje išdėstytos procedūros; 

4) šiame reglamente numatytos priemonės remiasi Agentūros paskelbta nuomone(3), 
kaip numatyta pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies b papunktyje ir 14 
straipsnio 1 dalyje; 

5) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagrindinio reglamento 54 
straipsnio 3 dalimi įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto 
nuomonę(4);  

6) todėl pagrindinis reglamentas turi būti atitinkamai iš dalies pakeistas, 

 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
                              
1 OL L 240, 2002 9 7, p. 1. 
2 OL L 243, 2003 9 27, p. 5. 
3 Nuomonė 01/2006 
4(Turi būti paskelbta). 



 

1 straipsnis 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 6 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama 
taip: 

‘1. Produktai, dalys ir prietaisai atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus 
Čikagos konvencijos 16 priedo I tomo 8 pataisoje ir II tomo 5 pataisoje, kurie 
įsigalioja nuo 2005 m. lapkričio 24 d., išskyrus jos priedėlius. 

2 straipsnis 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1701/2003 panaikinamas nuo [... Data turi būti 
(koordinuojama) derinama su EASA, kadangi yra susijusių EASA vykdomojo 
direktoriaus sprendimų, kurie turi įsigalioti tuo pat metu.....] 

3 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja  [... Data turi būti (koordinuojama) derinama su EASA, 
kadangi yra susijusių EASA vykdomojo direktoriaus sprendimų, kurie turi 
įsigalioti tuo pat metu.....] 

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

 

Priimta Briuselyje, […] 

Komisijos vardu 

 

(V., pavardė) 
(Pareigos) 


