Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2006/06/C
19/10/2006

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

ROZHODNUTÍ Č. 2006/06/C
VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY

ze dne 19. října 2006

o provedení ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1702/2003
v případě určitých výrobků, pro něž je Česká republika státem projekce, kterým
se mění příloha k rozhodnutí č. 2004/01/CF o provedení čl. 2 odst. 3 písm. a)
nařízení Komise (ES) č. 1702/2003

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 a zejména na článek 15 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 výrobků, letadlových
částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci
projekčních a výrobních organizací, dále jen „nařízení Komise (ES) č. 1702/2003“,
a zejména na čl. 2 odst. 3 písm. a), čl. 2 odst. 3 písm. c) a čl. 2 odst. 10 tohoto
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle rozhodnutí č. 2004/01/CF výkonného ředitele agentury ze dne 28. dubna
2004 o provedení čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 jsou
některé výrobky stále v odpovědnosti národního leteckého úřadu;

(2)

Agentura dokončila posouzení seznamu výrobků přiloženého k rozhodnutí
č. 2004/01/CF a došla k závěru, že výrobky jmenované v příloze k tomuto
rozhodnutí budou z daného seznamu vyňaty.
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Článek 1
Určení typového osvědčení
V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 agentura tímto
určuje typová osvědčení výrobků uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, která budou
vydána s uvedeným číslem.

Článek 2
Příkazy k zachování letové způsobilosti
Použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti jsou příkazy státu projekce ke dni
tohoto rozhodnutí.

Článek 3
Určení typového návrhu
Typový návrh schválený Českou republikou ke dni tohoto rozhodnutí se stává
typovým návrhem agentury v souladu s odstavcem 21A.31 Části 21 nařízení Komise
(ES) č. 1702/2003.

Článek 4
Změna přílohy rozhodnutí č. 2004/01/CF o provedení čl. 2 odst. 3 písm. a)
nařízení Komise (ES) č. 1702/2003
Výrobky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí jsou tímto vyňaty z přílohy rozhodnutí
č. 2004/01/CF.

Článek 5
Zveřejnění
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v úřední publikaci agentury.

Článek 6
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.

V Kolíně nad Rýnem dne 19. října 2006
Patrick GOUDOU
výkonný ředitel
————————
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Příloha
Seznam nových typových osvědčení výrobků
projektovaných v České republice

Malé letouny
MORAVAN – AEROPLANES a.s.
Letiště 1578
765 81 Otrokovice
CZECH REPUBLIC
Název projektu
ZLIN
Z 526 F
Z 526 ASM

CZ 69-04
CZ 69-04 / STC-001-97
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