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Informácia o zmene nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014. 

 

Informácia sa týka:  

Všetkých schválených organizácií:  

 vykonávajúcich údržbu lietadiel (Časť-145, Časť-M, podčasť F,  Časť-CAO)  

 vykonávajúcich riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (Časť-M, podčasť G, Časť-CAMO, Časť-

CAO) 

 nezávislého osvedčujúceho personálu. 
 

Európska Komisia na základe delegovaných právomocí vydala:  

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/700 z 26. marca 2021, ktorým sa mení a opravuje nariadenie 

(EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o údaje o údržbe a inštaláciu určitých komponentov lietadiel počas údržby (ďalej 

len „vykonávacie nariadenie 2021/700“). 

Znenie uvedeného vykonávacieho nariadenia nájdete na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0700&rid=1 

 

Predmetom vykonávacieho nariadenia 2021/700 je posunutie termínu prechodného obdobia pre 

schvaľovanie organizácií zapojených do zachovania letovej spôsobilosti, vrátane údržby lietadiel o 6 mesiacov 

(t. j. do 24. marca 2022), oprava niektorých redakčných chýb, spresnenie textu nariadenia a zmena niektorých 

ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na inštaláciu komponentov do lietadiel, údajov o údržbe, programov 

údržby, preukazov spôsobilosti a osvedčovacích práv technikov údržby. 

Nariadenie sa uplatňuje od 18.5.2021 okrem niektorých zmien platných od 18.5.2022 (viď orientačná 

tabuľka).  

 

Vykonávacie nariadenie   
2021/700 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 a jeho prílohy 

 
Zmena   

textu ustanovení  
Oprava 

textu ustanovení 
Platnosť 

Čl. 1, ods. 1 Čl. 4   18.5.2021 

Čl. 1, ods. 2 (príloha I) Časť – M  18.5.2022 

Čl. 1, ods. 3 (príloha II) Časť – 145  18.5.2022 

Čl. 1, ods. 4 (príloha III) Časť – ML  18.5.2022 

Čl. 2, ods. 1 Čl. 3   18.5.2021 

Čl. 2, ods. 2 Čl. 5   18.5.2021 

Čl. 2, ods. 3 Čl. 8   18.5.2021 

Čl. 2, ods. 4 (príloha IV)  
Časť – M 
EASA Form 15b 

18.5.2021 

Čl. 2, ods. 5 (príloha V)  Časť – 66 18.5.2021 
Čl. 2, ods. 6 (príloha VI)  Časť – ML 18.5.2021 

Čl. 2, ods. 7 (príloha VII)  
Časť – CAO 
EASA Form 15c  

18.5.2021 

 

Tabuľka 1 Orientačná tabuľka znázorňujúca vzájomnú súvislosť zmien v ustanoveniach nariadenia 1321/2014 a v jeho prílohách.   
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Niektoré významné zmeny platné od 18.5.2021 a dodatočné informácie Dopravného úradu 

k uvedeným zmenám. 

 

 Prechodné obdobie sa upravuje nasledovne: 

 Od 24. marca 2020 do 24. marca 2022 trvá tzv. „prechodné obdobie“ pre organizácie schválené podľa 
Časti-M, podčasť G, podčasť F a Časti-145, ktoré sa rozhodnú previesť svoje doterajšie povolenia na 
nové povolenia podľa prílohy Vd (Časť-CAO) a prílohy Vc (Časť-CAMO). Po 24. marci 2022 všetky 
organizácie vykonávajúce údržbu lietadiel alebo riadenie zachovania letovej spôsobilosti musia byť 
v súlade s Časťou-CAO, Časťou-145, alebo Časťou-CAMO. Ak organizácie nepreukážu tento súlad do 
24. marca 2022, budú im pôvodné povolenia vydané podľa Časti-M, podčasť G a/alebo podčasť F, 
zrušené.  
 

 Organizáciám, ktoré požiadali o vydanie osvedčenia podľa Časti-CAMO alebo Časti-CAO a Dopravný 
úrad im rozhodnutím vydal príslušné povolenie, sa dátum preukázania odstránenia uvedený  
v rozhodnutí  mení na základe vykonávacieho nariadenia 2021/700 z dátumu 24. septembra 2021    
na 24. marec 2022.   
 

 Organizáciám, ktoré sú naďalej držiteľmi povolení vydaných podľa Časť-M, podčasť G a/alebo         
Časť-M, podčasť F a požiadali Dopravný úrad v prechodnom období o zmenu rozsahu povolenia, 
Dopravný úrad prevydá nové povolenia so zmenenou dobou platnosti z 24. septembra 2021                  
do 24. marca 2022. 

 

 Oprava EASA Form 15b a zmena v EASA Form 15c, 4. vydanie  podľa vzorov uvedených v Prílohách IV a VI 

k vykonávaciemu nariadeniu 2021/700. 

                                                                     

Požadovaná činnosť: 

Organizácie sú povinné uskutočniť formou nepriameho schválenia príslušné zmeny v príručkách (napr. EASA 

Formulár 15b, EASA Formulár 15c, atď.).  

 
 

KONIEC INFORMÁCIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


