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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1592/2002 1) 
skal produkter, deler og utstyr oppfylle miljøkravene i 
vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen om internasjonal 
sivil luftfart (heretter kalt «Chicago-konvensjonen»), 
november 1999-utgaven, med unntak av tilleggene.

Chicago-konvensjonen og dens vedlegg er endret etter 2) 
at forordning (EF) nr. 1592/2002 ble vedtatt, noe som 
gjør det nødvendig å tilpasse artikkel 6 nr. 1 i samsvar 
med framgangsmåten fastsatt i artikkel 54 nr. 3 i nevnte 
forordning.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 3) 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske flysikker-
hetsbyrå, nedsatt ved artikkel 54 i forordning (EF) 
nr. 1592/2002 —

4) 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1592/2002 skal nr. 1 lyde:

«1. Produkter, deler og utstyr skal oppfylle miljøkravene 
i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen, mars 2002-utgaven for 
bind I og november 1999-utgaven for bind II, med unntak av 
tilleggene til vedlegg 16.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 28. september 2003.

KOmmISJONSFORORDNING (EF) nr. 1701/2003

av 24. september 2003

om tilpasning av artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for 
sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(*)

2008/EØS/10/22

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. september 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 27.9.2003, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2005 av 4. februar 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 32 av 23.6.2005, s. 20.


