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

 

Informácia sa týka:  

všetkých schválených organizácií podľa časti 145 

 

....................................................... 

 

Európska Komisia  na základe delegovaných právomocí vydala nariadenie:  

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1963 z 8. novembra 2021, ktorým sa mení a opravuje 

nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o systémy manažmentu bezpečnosti v organizáciách 

vykonávajúcich údržbu. 

Text uvedeného nariadenia nájdete na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1963 

 

 

Predmetom nariadenia je zavedenie systému manažmentu bezpečnosti organizácie                                        

Safety Management System – ďalej len  „SMS“) založenom na princípoch riadenia rizík, monitorovania 

súladu1. Zároveň sa upravujú ustanovenia časti 145 vo vzťahu k systému hlásenia udalostí a                             

k požiadavkám na spôsobilosť niektorých menovaných osôb. 

 

Prechodné obdobie 

Od 2. decembra 2022 každá schválená organizácia údržby, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o 

povolení vydaného v súlade s prílohou II (časť 145) musí spĺňať požiadavky oddielu A prílohy II zavedené 

nariadením Komisie (EÚ) 2021/1963 (ďalej len „nariadenie 2021/1963“).  

Uvedené nariadenie zároveň stanovuje prechodné obdobie, ktoré umožňuje organizácii údržby 

odstrániť akékoľvek zistenia nesúladu s novými požiadavkami nariadenia 2021/1963 - časť 145              

(ďalej len „prechodné zistenia“) do 2. decembra 2024.  

Organizáciám, ktoré neodstránia prechodné zistenia do 2. decembra 2024, bude osvedčenie 

o schválení úplne alebo čiastočne zrušené, obmedzené alebo pozastavené.      

 

SMS je koncept, ktorý sa v organizácií bude vyvíjať niekoľko rokov. Nepredpokladá sa preto, že 

organizácie budú mať plne funkčný a účinný SMS už počas alebo na konci prechodného obdobia. 

Minimálnou úrovňou na zachovanie platnosti osvedčenia podľa časti 145 je schopnosť preukázať, že 

samotný systém a postupy SMS sú „zavedené“ a „vhodné/primerané“ (podľa hodnotiacich kritérií2). 

 

                                                           
1 Uvedeným nariadením sa uskutočňuje transpozícia požiadaviek prílohy č. 19 k Dohovoru o 
medzinárodnom civilnom letectve (ICAO Annex 19) 
2 European Aviation Safety Agency: Management System Assessment Tool 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1963
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Odporúčania 

 

1. Organizáciám sa v ich vlastnom záujme odporúča vykonať analýzu resp. posúdenie súčasného 

stavu a stanovenie potrebných zmien na zavedenie požiadaviek nariadenia 2021/1963.               

Výsledkom analýzy je spracovanie plánu zavedenia SMS počas prechodného obdobia. Plán by mal 

obsahovať jednotlivé kroky s primeraným časovým plnením a návrh dátumu verifikačného auditu 

vykonaného Dopravným úradom.  

Dátum verifikačného auditu by mal byť navrhnutý v období minimálne šesť mesiacov pred 

skončením prechodného obdobia, t. j. v termíne do júla 2024. 

 

Plán by mal obsahovať nasledovné kroky: 

 Určiť osoby zodpovedné za zavedenie a riadenie procesu zmien v organizácií. 

 Predbežné určenie, resp. vymenovanie osôb zodpovedných za riadenie vypracovania správy 

a udržiavania účinných procesov riadenia bezpečnosti (SMS) v rámci systému riadenia 

organizácie (manažér bezpečnosti, prípadne členovia výborov pre bezpečnosť).  

 Požiadať Dopravný úrad o schválenie zmien v prechodnom období s uvedením dátumu 

zaslania príručky organizácie údržby (MOE) na schválenie a návrhu dátumu verifikačného 

auditu. 

 Vyškolenie personálu podľa požiadaviek nariadenia 2021/1963 a AMC&GM. 

 Preukázanie odbornej spôsobilosti osôb alebo skupiny osôb zodpovedných za riadenie 

vypracovania správy a udržiavania účinných procesov riadenia bezpečnosti (SMS) v rámci 

systému riadenia organizácie (145.A.30(ca) a AMC1 145.A.30(cc)). 

 Vypracovanie príručky organizácie údržby (MOE) (145.A.70). 

 Zaslanie MOE a súvisiacich dokumentov (postupov, smerníc a pod.) vrátane dokumentácie 

preukazujúcej odbornú spôsobilosť osôb na schválenie DÚ.  

MOE by malo po úprave prinajmenšom obsahovať: 

 meno osoby zodpovednej za procesy riadenia bezpečnosti (145.A.70(a)(3)); 

 postup, ktorý stanovuje rozsah zmien nevyžadujúcich predchádzajúce schválenie 

(145.A.70(a)(10)) a 

 postup zmeny a doplnenia MOE (145.A.70(a)(11)). 

 

 

Poznámky:  

Organizácie, ktoré sú súčasťou organizácií vlastniacich povolenie podľa časti CAMO alebo AOC 

v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012 budú mať inú východiskovú pozíciu ako organizácie, 

ktoré sú len držiteľom osvedčenia podľa časti  145.  

Určité rozdiely je potrebné zohľadniť aj pri organizáciách, ktoré zamestnávajú personál do max. 

počtu 10 zamestnancov (GM1 145.A.10).  
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2. Žiadosť o schválenie zmien (podľa 145.A.85) je potrebné zaslať Dopravnému úradu na EASA                   

formulári 2, ktorého prílohou je harmonogram zmien vykonávaných počas prechodného obdobia. 

Dopravný úrad rozhodnutím schváli plán zmien a nesúlad s požiadavkami uvedenými v nariadení 

2021/1963 bude považovať za „prechodné zistenia“, ktoré musia byť odstránené do 02.12.2024.                  

Organizácia môže počas prechodného obdobia žiadať aj o zmeny nesúvisiace priamo 

s požiadavkami nariadenia 2021/1963 (napr. rozšírenie o ďalší typ lietadla, miesta údržby a pod.). 

Zmeny nevyžadujúce si predchádzajúce schválenie je možné oznamovať Dopravnému úradu až po 

schválení príslušnej časti MOE (145.A.70(a)(11)). 

 

3. Osoby vymenované v súlade s ustanovením 145.A.30 (ca) musia byť schválené Dopravným úradom 

na základe preukázania ich odbornej spôsobilosti, tak ako je uvedené v AMC1 145.A.30(cc).  

 

 

 

Činnosť DÚ počas prechodného obdobia 

 Schvaľovať zmeny v súlade s ustanovením 145.B.330; 

 Vykonávať priebežný dohľad v súlade s programom dohľadu podľa 145.B.305, t. j. audity 

a kontroly v rámci 24 mesačnej periodicity. 

 

----------------------------------------------- 

 

 

 

Odkazy: 

 

 Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Regulation (EU) No 1321/2014 amended by 

Regulation (EU) No 2021/1963):  

https://www.easa.europa.eu/en/downloads/137130/en 

 

 GUIDE FOR COMPLIANCE WITH PART-145 AS AMENDED BY EU Regulation 2021/1963 (Revision 

June 2022): 

https://www.easa.europa.eu/en/downloads/136744/en 

 

 International Industry Standard: IMPLEMENTING A SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN DESIGN, 

MANUFACTURING AND MAINTENANCE ORGANIZATIONS: 

https://asd-europe.org/sites/default/files/2022-08/SMS%20Standard%20SM-

0001%20issue%20B_20220331.pdf 

 

 SMS for Small Organizations: https://www.skybrary.aero/articles/sms-small-organizations 

https://www.easa.europa.eu/en/downloads/137130/en
https://www.easa.europa.eu/en/downloads/136744/en
https://asd-europe.org/sites/default/files/2022-08/SMS%20Standard%20SM-0001%20issue%20B_20220331.pdf
https://asd-europe.org/sites/default/files/2022-08/SMS%20Standard%20SM-0001%20issue%20B_20220331.pdf
https://www.skybrary.aero/articles/sms-small-organizations

