
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. <ΑΡΙΘΜΟΣ> ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
της <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> 

 
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής 
αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, 

καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ 

 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, 
 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και 
για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας 
της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της 
οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 
2004/36/ΕΚ1 και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 
 
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 
 
(1) Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζει ότι 
τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας του 
παραρτήματος 16 της σύμβασης για τη 
Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (στο εξής 
«σύμβαση του Σικάγου»), όπως εκδόθηκε 
στις 24 Νοεμβρίου 2005 για τους τόμους Ι και 
ΙΙ, πλην των προσαρτημάτων. 

 
(2) Η σύμβαση του Σικάγου και τα παραρτήματά 

της έχουν υποστεί τροποποιήσεις μετά την 
έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
216/2008. 

 

(3) Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
216/2008 πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 65 
παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού. 

 
(4) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ασφάλειας της Αεροπορίας, η οποία 
συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 65 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.  

 
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 
Άρθρο 1 

 
Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, 
η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«1. Τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και ο 
εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας του 
παραρτήματος 16 της σύμβασης του Σικάγου, 
όπως ισχύει στις <20 Νοεμβρίου 2008>, πλην 
των προσαρτημάτων του παραρτήματος 16.»  

 
Άρθρο 2 

 
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 

<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>. 
 

 
 
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος. 
 
Βρυξέλλες, <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> 

 

                                                 
1 ΕΕ L 79, της 19.3.2008, σ. 1. 

  
 



   

 

Για την Επιτροπή 
<ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ> 

<ΙΔΙΟΤΗΤΑ> 

 Page 2 of 2
 

 


