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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 690/2009
z dnia 30 lipca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE)
nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”)
zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 216/2008. Agencja poinformowała, że
rozporządzenie (WE) nr 216/2008 powinno zostać
zmienione w celu uwzględnienia zmian w konwencji
chicagowskiej.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 80 ust. 2,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspól
nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro
pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające
dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr
1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego
art. 6 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008
wymaga, aby wyroby, części i wyposażenie spełniały
wymogi ochrony środowiska naturalnego, zawarte
w załączniku 16 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym (zwanej dalej „konwencją chicagow
ską”), według wydania z dnia 24 listopada 2005 r. dla
tomu I i II, z wyjątkiem dodatków.
Załącznik 16 do konwencji chicagowskiej został zmie
niony od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr
216/2008, w celu włączenia poprawki 9 tomu I i
poprawki 6 tomu II z dnia 7 marca 2008 r., obie
poprawki obowiązujące od dnia 20 listopada 2008 r.
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opie
rają się na opinii wydanej przez Europejską Agencję

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 216/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu ustanowionego art. 65
rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 otrzymuje
brzmienie:
„1.
Wyroby, części i akcesoria spełniają wymagania doty
czące ochrony środowiska, zawarte w poprawce 9 tomu I i
poprawce 6 tomu II załącznika 16 do konwencji chicagow
skiej, w wersji obowiązującej na dzień 20 listopada 2008 r.,
z wyjątkiem dodatków do załącznika 16.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2009 r.
W imieniu Komisji
Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczacy

(1) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

