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Rozhodnutí výkonného ředitele
2022/016/R
ze dne 23. srpna 2022
kterým se vydává následující:
Amendment 7 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu
k nařízení Komise (EU) č. 139/2014
„AMC a GM k požadavkům pro letiště
vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – 1. vydání, Amendment 7“
———
„Letecká informační příručka – AMC & GM k pravidlům pro letiště“
VÝKONNÝ ŘEDITEL AGENTURY EVROPSKÉ UNIE PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ
(EASA)
s ohledem na nařízení (EU) 2018/11391, a zejména na článek 104 odst. 3 písm. a) tohoto
nařízení,
s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 139/20142, a zejména na bod ADR.AR.A.015 Přílohy II
tohoto nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

EASA vydává, v souladu s článkem 76 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139, certifikační
specifikace (CS) a další podrobné specifikace (DS), přijatelné způsoby průkazu (AMC)
a poradenský materiál (GM) pro uplatňování nařízení (EU) 2018/1139 a aktů
v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě.

(2)

Přijatelné způsoby průkazu (AMC) jsou nezávazné standardy vydané EASA, které jsou
osobami a organizacemi využívány k prokázání vyhovění nařízení (EU) 2018/1139,
aktům v přenesené pravomoci a prováděcím aktům přijatým na jeho základě, nebo CS
a DS.

(3)

Poradenský materiál (GM) je nezávazný materiál vydaný EASA, který pomáhá ilustrovat
význam aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů nebo CS a DS a který se
používá k podpoře výkladu nařízení (EU) 2018/1139, aktů v přenesené pravomoci a
prováděcích aktů přijatých na jeho základě a CS a DS.
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Nařízení (EU) 2018/1139 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v
oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení
(ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.08.2018, s. 1) (https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1535612134845&uri=CELEX:32018R1139).
Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy
týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.02.2014,
s. 1) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0139&qid=1605270657207).
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(4)

Rozhodnutím 2014/012/R ze dne 27. února 2014 vydal výkonný ředitel Přijatelné
způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014.

(5)

EASA je povinna, na základě článku 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1139,
zohledňovat současný stav techniky a osvědčené postupy v oblasti letectví a
aktualizovat svá rozhodnutí s ohledem na celosvětové zkušenosti v letectví a
vědeckotechnický pokrok v daných oblastech.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373, kterým se stanoví společné požadavky na
poskytovatele služeb v oblasti ATM/ANS a jiných funkcí sítě ATM a dohled nad nimi,
bylo změněno prováděcím nařízením (EU) 2022/938 ze dne 26. července 20223, kromě
jiného pokud jde o pokyny pro vyplnění SNOWTAM.

(7)

V této souvislosti EASA určila potřebu vydat poradenský materiál s cílem usnadnit
implementaci změněných požadavků.

(8)

EASA, v souladu s článkem 115 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1139 a článkem 15
„Special rulemaking procedure: direct publication“ postupu pro předpisovou činnost
EASA4, konzultovala zúčastněné strany, stejně jako své poradní orgány ohledně
záležitostí, které jsou obsahem tohoto rozhodnutí, a obdržené připomínky zohlednila.

ROZHODL TAKTO:
Článek 1
Příloha k rozhodnutí č. 2014/012/R výkonného ředitele Agentury ze dne 27. února 2014 se
tímto mění v souladu s přílohou k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost den po jeho uveřejnění v Úřední publikaci EASA.
Použije se od 1. srpna 2022.
V Kolíně nad Rýnem dne 23. srpna 2022

Za Agenturu Evropské unie pro bezpečnost letectví
Výkonný ředitel

Patrick KY
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/938 ze dne 26. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU)
2017/373, pokud jde o požadavky na katalog leteckých dat a leteckou informační příručku (Úř. věst. L 209,
10.08.2022,
s.
1)
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0938&qid=1660655150063).
EASA je povinna dodržovat strukturovaný proces tvorby předpisů, jak je požadováno článkem 115 odst. 1
nařízení (EU) 2018/1139. Tento proces byl přijat rozhodnutím správní rady EASA (MB) a je odkazován jako
„postup pro předpisovou činnost“. Viz rozhodnutí MB č. 01-2022 ze dne 2. května 2022 ohledně postupu
použitého EASA při vydávání stanovisek, certifikačních specifikací a dalších podrobných specifikací,
přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu („postup pro předpisovou činnost“) a kterým se
nahrazuje rozhodnutí správní rady č. 18-2015 (https://www.easa.europa.eu/the-agency/managementboard/decisions/easa-mb-decision-no-01-2022-rulemaking-procedure-repealing-mb).
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organizace a provoz –
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Příloha k rozhodnutí 2022/013/R
„AMC & GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz –
1. vydání, Amendment 7“
Text změn je upraven tak, aby bylo patrné zrušení textu nebo vložení nového nebo pozměněného textu,
jak je uvedeno níže:
–

text, který má být zrušen, je přeškrtnut;

–

nový nebo změněný text je zvýrazněn modře;

–

výpustka „(…)“ znamená, že zbývající text zůstává beze změn.

Poznámka pro čtenáře
V měněném a zejména ve stávajícím textu (který zůstává beze změn) je výraz „Agentura“ používán vzájemně zaměnitelně
s výrazem „EASA“. Vzájemná zaměnitelnost použití těchto dvou termínů je mnohem více zřejmá v konsolidovaných verzích.
Vezměte, proto prosím, na vědomí, že oběma termíny je myšlena „Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)“.
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Příloha k rozhodnutí 2014/012/R se tímto mění následovně:

GM1 ADR.OPS.A.057(d)(4)

Vytváření zpráv NOTAM

FORMÁT ZPRÁVY SNOWTAM
[…]
2.

Část „výpočet výkonnosti letounu“

Položka A – Směrovací značka letiště (čtyřpísmenná).
Položka B – Datum a čas posuzování (uvádí osmimístnou časovou skupinu – čas pozorování v pořadí
měsíc, den, hodina a minuty v UTC).
Položka C – Označení RWY nižšího čísla (nn[L] nebo nn[C] nebo nn[R]).
Pro každou dráhu by mělo být vkládáno pouze jedno označení RWY a to vždy číslo nižší.
Položka D – RWYCC pro každou třetinu RWY. Pro každou třetinu RWY je vložena pouze jedna číslice
(0, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6), oddělená lomítkem (n/n/n).
Položka E – Procentní pokrytí znečištěním pro každou třetinu RWY. Pokud je k dispozici, vložit 25, 50,
75 nebo 100 pro každou třetinu dráhy, oddělené lomítkem ([n]nn/[n]nn/[n]nn).
Tyto informace jsou poskytovány pouze, pokud byl stav dráhy pro každou třetinu dráhy (položka D)
hlášen jiný než 6 a popis stavu každé třetiny RWY (položka G) byl hlášen jiný než „DRY (SUCHÁ)“.
Pokud není stav hlášen, je u příslušné třetiny RWY uvedeno „NR“.
[…]
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