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Informace k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/1296 
ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) 
č. 965/2012, pokud jde o požadavky na plánování paliva/energie a hospoda-
ření s palivem/energií platných k 30. 10. 2022.      

1) Od 30. 10. 2022 se ruší/mění ustanovení nařízení Komise (EU) č. 965/2012, které se týkají zásad určování 
množství paliva . 

2) Držitelé AOC a žadatelé o vydání AOC (Letouny – CAT.OP.MPA.180/181/182/185; Vrtulníky – 
CAT.OP.MPA.190/191/192/195 a příslušná AMC a GM) 

 a) Držitel AOC požádá nejpozději do 31. 8. 2022 o změnu stávajícího schválení zásad pro určování množ-
ství paliva na předepsaném formuláři v souladu se směrnicí CAA-SLP-014-n-14 (změna č. 4 směrnice 
bude uveřejněna k 1. 7. 2022) a po jejich schválení úřadem ji zařadí do provozní dokumentace provozo-
vatele; 

 b) Žadatel o vydání AOC, kterým již bylo v rámci procesu osvědčování uděleno předchozí schválení 
zásad určování množství paliva, požádá nejpozději do 31. 8. 2022 o vydání změny schválení zásad 
určování množství paliva/energie v souladu se změnou č. 4 směrnice CAA-SLP-014-n-14 a po jejich 
schválení úřadem ji zařadí do provozní dokumentace provozovatele. Žadatelé, kteří podají žádost o vydání 
AOC po 1. 7. 2022 postupují již dle změny č. 4 směrnice CAA-SLP-014-n-14. 

3) Provozovatelé NCO, NCC a SPO  

a) Uvedení provozovatelé nejpozději do 30. 10. 2022 upraví svou provozní dokumentaci v souladu s prová-
děcím nařízením Komise (EU) č. 2021/1296 podle příloh I (Část-Definice), VI (Část-NCC), VII (Část-NCO) 
a VIII (Část-SPO) ze dne 4. srpna 2021 a příslušných AMC a GM.  

4) Pro aktuální znění nových nařízení Komise (EU) č. 965/2012 a příslušných AMC a GM lze využít adresu: 
 https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-air-operations-regulation-
 eu-no-9652012  
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