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Evropská agentura pro bezpe čnost letectví              

 
 
 

ROZHODNUTÍ č. 2006/01/R 
 

VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPE ČNOST 
LETECTVÍ 

 
ze dne 16. kv ětna 2006 

 
kterým se m ění Příloha VI Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele ze dne 
28. listopadu 2003 o p řijatelných zp ůsobech pr ůkazu a poradenském materiálu 
k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 pro zachování letové zp ůsobilosti letadel              

a leteckých výrobk ů, letadlových částí a zařízení a  schvalování organizací               
a personálu zapojených do t ěchto úkol ů 

 
 
VÝKONNÝ ŘEDITEL EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ 

 
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. 
července 2002 (dále jen „základní nařízení“) o společných pravidlech v oblasti 
civilního letectví  a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví1 (dále jen 
„agentura“) a zejména na jeho články 13 a 14, 
 
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 úkolů2, 
 
s ohledem na Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne                   
28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu                        
k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 pro zachování letové způsobilosti letadel                   
a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a  schvalování organizací                         
a personálu zapojených do těchto úkolů, 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 
(1) Agentura vydává certifikační specifikace, včetně předpisů letové způsobilosti 

a přijatelných způsobů průkazu (dále jen „AMC“), jakož i veškerý poradenský 
materiál  pro uplatňování základního nařízení a jeho prováděcích pravidel. 

 
(2) Agentura v souladu s článkem 43 základního nařízení a články 5(3) a 6 

postupu pro předpisovou činnost3 EASA široce konzultovala zúčastněné 
                                                 
1 Úř. věst. L 240, 7.9.2002, p. 1.  
2 Úř. věst. L 315, 28.11.2003, p. 1. 
3 Rozhodnutí správní rady týkající se postupu použitého agenturou při vydávání stanovisek, 
certifikačních specifikací a poradenského materiálu („postup pro předpisovou činnost“), EASA 
MB/7/03, 27.6.2003. 
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osoby4 ohledně záležitostí, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí                        
a následně poskytla písemnou reakci na obdržené připomínky5.  

 
(3) AMC 147.A.110 se vkládá do Přílohy VI „Přijatelné způsoby průkazu k Části-

147“ k Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28. 
listopadu 2003, aby odrážel minimální údaje a informace, které mají být 
uchovávány organizací schválenou pro výcvik údržby podle Části-147 
v záznamu každého instruktora, examinátora a osoby hodnotící praktické 
dovednosti. 

 
 
ROZHODL TAKTO: 
 

Článek 1 
 
Příloha VI „Přijatelné způsoby průkazu k Části-147“ k Rozhodnutí č. 2003/19/RM 
výkonného ředitele agentury ze dne 28. listopadu 2003 se mění takto: 
 
Vkládá se následující AMC: 
 
AMC 147.A.110 Záznamy instruktor ů, examinátor ů a osob hodnotících 
praktické dovednosti 
 
1. V záznamu, který se týká každého instruktora, examinátora a osoby hodnotící 
praktické dovednosti by měly být uchovávány následující minimální informace týkající 
se rozsahu činnosti: 
 
(a)  Jméno 
(b)  Datum narození 
(c)  Osobní číslo 
(d) Praxe 
(e)  Kvalifikace 
(f)   Předešlý výcvik (před nástupem) 
(g) Následný výcvik 
(h)  Rozsah činnosti 
(i)  Datum zahájení pracovního poměru/uzavření pracovní smlouvy 
(j) Datum ukončení pracovního poměru/pracovní smlouvy  
 
2. Záznamy mohou být uchovávány v jakémkoliv formátu, ale měly by být řízeny 
systémem jakosti organizace. 
 
3. Přístup k systému by mělo mít minimum oprávněných osob, aby záznamy 
nemohly být měněny nepovoleným způsobem a aby neoprávněné osoby neměly 
přístup k důvěrným záznamům. 
 

                                                                                                                                                         
4 Viz NPA č. 6-2005 (http://www.easa.eu.int/doc/Rulemaking/NPA/NPA_06_2005.pdf). 
5 Viz CRD č. 6-2005 (http://www.easa.eu.int/doc/Rulemaking/rule_CRD_06_2005.pdf). 
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4. Příslušný úřad je oprávněnou osobou, pokud vyšetřuje systém záznamů 
z důvodu prvního oprávnění a jeho zachování nebo pokud má příslušný úřad důvod 
pochybovat o schopnostech příslušné osoby. 
 
 

Článek 2 
 
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 16. května 2006. 
 
 
 
 

V Kolíně nad Rýnem dne 16. května 2006 
 
 
 

P. Goudou 
 


