Návrh
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/...
z […],
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce
vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho
osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj
osvedčovania projekčných a výrobných organizácií
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1592/2002 z 15. júla
2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej
agentúry pre bezpečnosť letectva1(„základné nariadenie) a najmä na jeho články 2, 5 a
6,
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie
pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania
lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania
projekčných a výrobných organizácií2,
keďže:
(1) V základnom nariadení sa požaduje, aby Spoločenstvo členským štátom
pomáhalo pri plnení ich záväzkov vyplývajúcich z Chicagského dohovoru
vytvorením spoločného a jednotného vykonávania jeho ustanovení.
(2) V základnom
nariadení
sa
požaduje,
aby
Komisia
prijala
a
zachovávala vykonávacie pravidlá v záujme zabezpečenia jednotného
uplatňovania hlavných požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
(3) V článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1702/2003 sa stanovuje, že pre
výrobky, časti a vybavenie sa vydajú osvedčenia podľa jeho prílohy (časť 21).
(4) V doplnku VI prílohy (časť 21) k nariadeniu Komisie (ES) č. 1702/2003 sa
stanovuje použitie EASA formuláru 45 na vystavenie hlukových osvedčení.
(5) Zväzok I prílohy 16 k uvedenému dohovoru bol zmenený a doplnený, vrátane
zmien a doplnení noriem a usmernení na správu dokumentácie hlukových
osvedčení.
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Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1.
Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(6) Agentúra túto zmenu a doplnenie posúdila a dospela k záveru, že v prípade
niektorých úprav ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1702/2003 by bolo
potrebné zosúladiť jeho prílohu so zmenenou a doplnenou prílohou 16, zväzok I.
(7) Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú založené na stanovisku agentúry3
v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) a článkom 14 ods. 1 základného nariadenia.
(8) Opatrenia ustanovené v súčasnom nariadení sú v súlade so stanoviskom4 výboru
Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorý bol zriadený článkom 54 ods.
3 základného nariadenia.
(9) Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Príloha (časť 21) k nariadeniu Komisie (ES) č. 1702/2003 sa týmto mení a dopĺňa
takto:
(a) V článku 21A.204 písm. b) prvom pododseku bode ii) sa veta “tieto informácie sa
zahrnú do letovej príručky, ak príslušný kód letovej spôsobilosti pre takéto lietadlo
letovú príručku požaduje” vypúšťa.
(b) V článku 21A.204 písm. b) druhom pododseku bode i) sa veta “tieto informácie sa
zahrnú do letovej príručky, ak príslušný kód letovej spôsobilosti pre takéto lietadlo
letovú príručku požaduje” vypúšťa.
Článok 2
Doplnok VI prílohy (časť 21) k nariadeniu Komisie (ES) č. 1702/2003 sa nahrádza
prílohou k tomuto nariadeniu.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť [... dátum musí byť skoordinovaný/zladený s
EASA, keďže existujú súvisiace rozhodnutia EASA ED, ktoré sa musia stať
uplatniteľnými v rovnakom čase.....] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.
V Bruseli

Za Komisiu
člen Komisie
3
4

Stanovisko 5/2005.
[zatiaľ nevydané].

Príloha

Použije štát registrácie

1. Štát registrácie

3. Dokument číslo:

2. HLUKOVÉ OSVEDČENIE
4. Štátna príslušnosť a
registračné značky:

5. Výrobca a výrobcovo označenie lietadla:

6. Sériové číslo lietadla:

…………………………

……………………..……………………………………

………..……………………

7.Motor:

8. Vrtuľa: *

……………………………………………………………

……………………………………………….………………..

9. Maximálna vzletová hmotnosť (kg)

10. Maximálna pristávacia hmotnosť 11. Hluková osvedčovacia norma:
(kg)*

…………………..………………

…………………………………………

12. Dodatočné zmeny vykonané na účely dodržania zhody s príslušnými hlukovými osvedčovacími normami:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Bočná hladina
14. Približovacia
hluku/hladina hluku pri hladina hluku*
plnom výkone: *
…….………

15. Hladina hluku pri
prelete*

……… …….………

16. Hladina hluku na
trase*

……… …….………

17. Hladina hluku pri
vzlete*

……… …….………

………

Poznámky

18. Toto hlukové osvedčenie sa vystavuje poľa prílohy 16 k Zväzku I Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
zo 7. decembra 1944 a nariadenia (ES) č. 1592/2002 článok 6, pre vyššie uvedené lietadlo, ktoré sa pri údržbe a
prevádzkovaní v súlade s príslušnými požiadavkami a prevádzkovými obmedzeniami, považuje za lietadlo spĺňajúce
príslušnú hlukovú normu.
19-. Dátum vydania……………………………………… 20. Podpis………………………………………………

EASA formulár 45

* V závislosti od hlukovej normy sa tento údaj môže vynechať.

