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Evropská agentura pro bezpe čnost letectví  
 
 
 

ROZHODNUTÍ Č. 2006/02/C  
VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY 

 
 

ze dne 3. července 2006 
 
 

kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2005/05/C  
výkonného ředitele ze dne 23. kv ětna 2005, 

 
kterým se v souvislosti s interními certifika čními pracovními postupy agentury 

zavádí ur čité formulá ře žádostí 
 
 

 
VÝKONNÝ ŘEDITEL EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ 
 
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 
15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení 
Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zejména na čl. 29 odst. 3 písm. e) 
a čl. 44 odst. 1 tohoto nařízení, 
 
s ohledem na rozhodnutí č. 2005/05/C výkonného ředitele Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví ze dne 23. května 2005, kterým se v souvislosti s interními 
certifikačními pracovními postupy agentury zavádí určité formuláře žádostí, 
 
s ohledem na rozhodnutí č. 2005/11/E výkonného ředitele agentury ze dne 19. října 
2005 o zadání projektu zavádění systému řízení jakosti agentury, a zejména 
na články 1 a 6 tohoto rozhodnutí, 
 
s ohledem na rozhodnutí č. 2005/02/Q výkonného ředitele agentury ze dne 
12. prosince 2005, kterým se zavádí dokumentace systému řízení jakosti agentury, 
a zejména na článek 1 tohoto rozhodnutí, 
 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 
 
(1) Výkonný ředitel je v souladu s čl. 29 odst. 3 písm. e) základního nařízení 

oprávněn činit jakékoliv kroky nezbytné k zajištění chodu agentury. 
 
(2) Rozhodnutím č. 2005/05/C výkonného ředitele Evropské agentury pro 

bezpečnost letectví byly k provádění interních certifikačních pracovních postupů 
agentury zavedeny následující formuláře žádostí: 
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- žádost o typové osvědčení/typové osvědčení pro zvláštní účely (formulář 30 

EASA) 
- žádost o schválení návrhu významné změny/významné opravy (formulář 31 

EASA) 
- žádost o schválení návrhu nevýznamné změny/nevýznamné opravy (formulář 

32 EASA) 
- žádost o doplňkové typové osvědčení (formulář 33 EASA) 
- žádost o oprávnění ETSO (Evropský technický normalizační příkaz; formulář 

34 EASA) 
- formulář prohlášení o vyhovění požadavkům pro oprávnění ETSO (formulář 35 

EASA) 
- žádost o DOA (oprávnění organizace k projektování; formulář 80 EASA)  
- žádost o alternativní postupy k DOA (formulář 81 EASA) 
- žádost o důležité změny DOA (formulář 82 EASA) 

 
(3) Rozhodnutí č. 2005/02/Q výkonného ředitele agentury, které vstoupilo v platnost 

dne 12. prosince 2005, zavedlo dokumentaci systému řízení jakosti agentury 
jako Část III Výkladu agentury. 

 
(4) Část III Výkladu agentury zavedla, zejména v Hlavě 2, Oddílu 6 (Chapter 2, 

Section 6), použitelná pravidla a standardy pro přípravu, vydání, revizi a rušení 
dokumentů sytému jakosti, inter alia formulářů ve shodě se standardy systému 
řízení jakosti agentury. 

 
(5) Agentura provedla nezbytná opatření, aby uvedla do praxe svou dokumentaci 

systému řízení jakosti s ohledem na své již existující a nové formuláře žádostí 
o certifikaci. Především byl již agenturou připraven seznam formulářů žádostí 
EASA o certifikace výrobků a organizací opatřený změnovým listem (viz 
dokument: C.L001-00.D03) v souladu s požadavky a standardy zavedenými 
v dokumentaci systému řízení jakosti agentury. 

 
(6) V souvislosti s dokumentací systému řízení jakosti je tedy nyní agentura 

připravena vydat, revidovat a rušit formuláře žádostí o certifikaci. 
 
(7) V zájmu konzistence a právní jednoznačnosti si zavedení nového postupu 

pro vyřizování formulářů žádostí o certifikace vyžaduje současné zrušení 
rozhodnutí č. 2005/05/C výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví ze dne 23. května 2005, kterým se v souvislosti s interními certifikačními 
pracovními postupy agentury zavádí určité formuláře žádostí. 
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ROZHODL TAKTO: 
 
 
 

Článek 1 
 
Rozhodnutí č. 2005/05/C výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví ze dne 23. května 2005 se tímto zrušuje. 
 
 

Článek 2 
 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. července 2006. Bude zveřejněno 
v úřední publikaci agentury. 
 
 
 
 
 
 

V Kolíně nad Rýnem dne 3. července 2006 
 
P. GOUDOU 


