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Evropská agentura pro bezpe čnost letectví  

 
 
 

ROZHODNUTÍ č. 2006/10/R  
VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY 

 
ze dne 24. listopadu 2006, 

 
kterým se stanoví systém číselného ozna čování oprávn ění organizací 

 
 

 
VÝKONNÝ ŘEDITEL EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ 
 
s ohledem na nařízení (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví1, dále jen „základní nařízení“, a zejména na článek 15 odst. 2 tohoto nařízení, 
 
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících 
výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále 
pro certifikaci projekčních a výrobních organizací2 (dále jen „nařízení pro certifikaci“) 
ve znění nařízení Komise (ES) č. 706/2006 ze dne 8. května 2006 a zejména na 
21B.230(b), 
 
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 
o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí 
a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů3 (dále 
jen „nařízení pro údržbu“), zejména na M.B.603(c) a 703(c), 145.B.25(3) a 
147.B.110(d) tohoto nařízení, 
 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 
(1) Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) používá 

systém číselného označování oprávnění organizací uvedený v tomto rozhodnutí 
při vydávání a obnově oprávnění organizací v rámci své oblasti odpovědnosti; 

(2) Příslušné úřady členských států by měly používat systém číselného označování 
oprávnění organizací stanovený agenturou při vydávání a obnově oprávnění 
organizací podle nařízení pro certifikaci a údržbu; 

 
(3) Interinstitucionální příručka stylů, zveřejněná Úřadem pro úřední tisky 

Evropských společenství, zejména příloha A6, kterou se stanoví řád kódového 

                                            
1 Úř. věst. č. L 240, 7. 9. 2002, s. 1. nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 ze dne 24. 
září 2003 (Úř. věst. č. L 243, 27. 9. 2003, p. 5). 
2 Úř. věst. č. L 243, 27.9.2003, s. 6. nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 706/2006 ze dne                 
8. května 2006 (Úř. věst. č. L 122, 9. 5. 2006, p. 16). 
3Úř. věst. č. L 315, 28.11.2003, s. 1 nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 707/2006 ze dne                 
8. května 2006 (Úř. věst. č. L 122, 9. 5. 2006, p. 17). 
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značení zemí, je široce uznávána a jednotně prováděna institucemi Evropské 
unie; 

 
(4) Přistoupení Bulharska a Rumunska k EU a Švýcarska k EASA vyžaduje 

aktualizaci rozhodnutí výkonného ředitele agentury č. 2005/05/R ze dne 
24. října 2005, kterým se stanoví systém číselného označování oprávnění 
organizací, 

 
 
ROZHODL TAKTO: 
 

 
Článek 1 

Systém číselného ozna čování oprávn ění organizací 
 
Formát číselného označování oprávnění organizací k projektování, oprávnění 
organizací k výrobě, oprávnění organizací k údržbě, oprávnění organizací k řízení 
zachování letové způsobilosti a oprávnění organizací pro výcvik údržby je stanoven 
v příloze 1 k tomuto rozhodnutí. 
 
 
 

Článek 2 
Vstup v platnost 

 
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 1. prosince 2006. Zrušuje se rozhodnutí 
výkonného ředitele agentury č. 2005/05/R ze dne 24. října 2005, kterým se stanoví 
systém číselného označování oprávnění organizací.  
 
 

V Kolíně nad Rýnem dne 24. listopadu 2006 
 
 C. PROBST 
 Ředitel pro předpisovou činnost 
 jménem  
 P. GOUDOU 
  výkonného ředitele 
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PŘÍLOHA 1 
 

SYSTÉM ČÍSELNÉHO OZNAČOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACÍ 
 

Číselné označení oprávnění je strukturováno následovně: 
 
   1 2 3 

 Příklad: MS.21G.XXXX 
 
1 Vydává-li oprávnění organizace příslušný úřad členského státu, je prvním identifikátorem kód 
tohoto členského státu v souladu s interinstitucionální příručkou stylů Evropské unie (viz 
http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm) 
 

Rakousko AT a pro nové členy EASA: 

Belgie BE   

Kypr CY   

Česká republika CZ Bulharsko BG 

Dánsko DK Rumunsko RO 

Estonsko EE Švýcarsko CH 

Finsko FI   

Francie FR   

Německo DE   

Norsko NO   

Řecko EL   

Maďarsko HU   

Irsko IE   

Island IS   

Itálie IT   

Lotyšsko LV   

Litva LT   

Lucembursko LU   

Malta MT   

Nizozemsko NL   

Polsko PL   

Portugalsko PT   

Slovensko SK   

Slovinsko SI   

Španělsko ES   

Švédsko SE   

Velká Británie UK   
 
Vydává-li oprávnění organizace agentura, je prvním identifikátorem „EASA“. 

2 Druhý identifikátor označuje část a hlavu příslušného nařízení pro certifikaci nebo údržbu, na 
kterém je oprávnění založeno. Měly by být používány následující identifikátory: 21F, 21G, 21J, MF, 
MG, 145 nebo 147. 

3 Třetím identifikátorem je pořadové číslo přidělené agenturou nebo příslušným úřadem při 
vydávání oprávnění. Toto pořadové číslo nesmí být znovu použito, pokud se držitel oprávnění 
organizace vzdal nebo jeho platnost byla zrušena. Počet číslic určuje agentura nebo příslušný úřad 
(počet číslic v příkladu nahoře byl zvolen náhodně). Použití písmen v číslu, například k určení místních 
úřadoven, je možné. 


