EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE MOBILITU A DOPRAVU

V Bruseli 18. januára 2019
REV1 – nahrádza oznámenie
zainteresovaným stranám z 13. apríla
2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
BEZPEČNOSTI LETECTVA

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že od 30. marca 2019, 00:00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“)1 sa Spojené kráľovstvo stane „treťou krajinou“2.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných strán.
Vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o ratifikáciu dohody o vystúpení, sa všetkým
zainteresovaným stranám, a predovšetkým hospodárskym subjektom, pripomínajú právne
následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou prechodného obdobia stanoveného v návrhu dohody o vystúpení3 sa od
dátumu vystúpenia právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti civilného letectva prestanú
vzťahovať na Spojené kráľovstvo. To bude mať v rôznych oblastiach bezpečnosti
civilného letectva najmä tieto dôsledky:

1

V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode so Spojeným
kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu dátumu.

2

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

3

Pozri časť 4 návrhu Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, schváleného na úrovni
vyjednávačov 14. novembra 2018 (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en).

1.

OSVEDČENIA4

VYDÁVANÉ EURÓPSKOU AGENTÚROU PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA
DRŽITEĽOM USADENÝM V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

V súlade s článkom 77 základného nariadenia5 Európska agentúra pre bezpečnosť
letectva (EASA) v mene členských štátov vykonáva funkcie a úlohy štátu
projektovania, pokiaľ ide o typové osvedčenia pre výrobky6, osvedčenia pre súčasti
a zariadenia, ako aj osvedčenia pre projektové organizácie. Takéto osvedčenia, ktoré
vydala EASA osobám a organizáciám usadeným v Spojenom kráľovstve, už teda od
dátumu vystúpenia v EÚ nebudú platiť. Dotknuté výrobky, súčasti a zariadenia sa
už nebudú považovať za osvedčené v súlade s kapitolou III, oddielom I základného
nariadenia7.
2.

OSVEDČENIA VYDÁVANÉ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA
Osvedčenia vydané pred dátumom vystúpenia príslušnými orgánmi Spojeného
kráľovstva na základe základného nariadenia a akýchkoľvek relevantných
vykonávacích alebo delegovaných aktov už od dátumu vystúpenia nebudú v EÚ
platiť. Týka sa to najmä:
 osvedčení o letovej spôsobilosti, osvedčení letovej spôsobilosti s obmedzeniami,
povolení na let a osvedčení pre organizácie zodpovedné za údržbu výrobkov,
súčastí a zariadení, povolení pre organizácie zodpovedné za výrobu výrobkov,
súčastí a zariadení, povolení pre organizácie zamerané na výcvik v oblasti
údržby a osvedčení pre zamestnancov zodpovedných za odovzdanie výrobku,
súčasti alebo zariadenia po údržbe do prevádzky vydaných podľa kapitoly III,
oddielu I základného nariadenia,
 preukazov spôsobilosti pilotov, osvedčení zdravotnej spôsobilosti pilotov,
osvedčení pre výcvikové organizácie pre pilotov, osvedčení pre poverené
zdravotnícke zariadenia, osvedčení pre výcvikové zariadenia na simuláciu letu,
osvedčení pre osoby zodpovedné za poskytovanie letového výcviku, výcviku

4

Podľa článku 3 bodu 12 základného nariadenia je „osvedčenie“ každé osvedčenie, schválenie, preukaz
spôsobilosti, povolenie, potvrdenie alebo iný doklad vydaný ako výsledok osvedčovania potvrdzujúci
súlad s uplatniteľnými požiadavkami.

5

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách
v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva
(Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).
Týmto nariadením bolo zrušené a nahradené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení
Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie
(ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1). Odkazy na základné
nariadenie v tomto oznámení sa musia chápať tak, že zahŕňajú skoršie nariadenie, pokiaľ ide o obdobia
pred 11. septembrom 2018.

6

Podľa článku 3 ods. 3 základného nariadenia je „výrobok“ lietadlo, motor alebo vrtuľa.

7

Zainteresovaným stranám sa oznamuje, že Komisia 19. decembra 2018 navrhla časovo obmedzené
predĺženie platnosti niektorých osvedčení s cieľom umožniť získanie osvedčenia od úradu civilného
letectva Spojeného kráľovstva, pokiaľ sa od dátumu vystúpenia stane „štátom projektovania“ (ďalšie
informácie možno nájsť na https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiativesand-other-legal-acts_en).
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simulácie letu alebo za posudzovanie zručností pilota a osvedčení pre
poverených lekárov vydaných podľa kapitoly III, oddielu II základného
nariadenia,
 osvedčení leteckých dopravcov a potvrdení pre posádku lietadla vydaných podľa
článkov 30 a 22 základného nariadenia,
 osvedčení pre letiská, osvedčení pre poskytovateľov ATM/ANS, licencií
a osvedčení zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, osvedčení pre
organizácie zabezpečujúce výcvik riadiacich letovej prevádzky, osvedčení
poverených zdravotníckych zariadení a poverených lekárov zodpovedných za
riadiacich letovej prevádzky či osvedčení pre osoby zodpovedné za
poskytovanie praktického výcviku alebo za hodnotenie zručností riadiacich
letovej prevádzky vydaných podľa kapitoly III, oddielov IV až VI základného
nariadenia.
Zainteresovaným stranám sa pripomína, že EASA začala spracúvať žiadosti
existujúcich držiteľov schválení zo Spojeného kráľovstva o uznanie schválení
vydaných niektorými tretími krajinami. Týka sa to týchto osvedčení
a schválení8:
 schválenie výrobnej organizácie – POA (formulár 55 EASA)
 písomné dohody o výrobe bez POA (formulár 65 EASA)
 schválenia organizácie vykonávajúcej údržbu – MOA (formulár 3 EASA
a formulár 3MF)
 schválenia organizácie zameranej na výcvik v oblasti údržby - MTOA
(formulár 11 EASA)
 organizácie zamerané na riadenie zachovanie letovej spôsobilosti –
schválenia CAMO (formulár 14 EASA)
 výcvikové zariadenia na simuláciu letu – FSTD (formulár 145 EASA)
 schválené organizácie zamerané na výcvik – ATO (formulár 143 EASA)
 poverené zdravotnícke zariadenia - osvedčenia AeMc (formulár 146 EASA)
Okrem toho sa zainteresovaným stranám oznamuje, že EASA začína
spracúvať žiadosti prevádzkovateľov lietadiel v Spojenom kráľovstve
o povolenie ako prevádzkovateľov lietadiel z tretej krajiny9.

8

https://www.easa.europa.eu/brexit

9

https://www.easa.europa.eu/brexit
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3.

OSVEDČENIA

VYDÁVANÉ PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ ZÍSKALI
OSVEDČENIE OD PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Osvedčenia potvrdzujúce zhodu s ustanoveniami základného nariadenia a so
všetkými relevantnými vykonávacími alebo delegovanými aktmi, ktoré pred
dátumom vystúpenia vydali právnické a fyzické osoby s osvedčením od
príslušných orgánov Spojeného kráľovstva na základe základného nariadenia
a uvedených aktov, od dátumu vystúpenia budú platiť len vtedy, ak sa takéto
osvedčenie týka súčasti alebo zariadenia10, ktoré boli nainštalované pred dátumom
vystúpenia, a to v súlade s platnými požiadavkami EÚ na letovú spôsobilosť
a v prípade lietadla s platným osvedčením o letovej spôsobilosti, ktoré pred
dátumom vystúpenia vydal vnútroštátny orgán EÚ-27 na základe článku 14
základného nariadenia11.
4.

PREVÁDZKOVATELIA LIETADIEL ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA
Od dátumu vystúpenia sa prevádzkovatelia lietadiel zo Spojeného kráľovstva budú
považovať za „prevádzkovateľov lietadiel z tretích krajín“ v zmysle článku 2 ods. 1
písm. c) základného nariadenia a iných právnych predpisov EÚ v oblasti
bezpečnosti letectva. Preto sa v súlade s článkom 60 a článkom 82 ods. 1
základného nariadenia bude požadovať bezpečnostné povolenie EASA.
Zainteresovaným stranám sa oznamuje, že EASA začína spracúvať žiadosti
o povolenie prevádzkovateľa lietadiel z tretej krajiny12.

5.

LIETADLÁ REGISTROVANÉ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
Od dátumu vystúpenia sa lietadlá registrované v Spojenom kráľovstve budú
považovať za lietadlá registrované v „tretej krajine“ v zmysle článku 2 ods. 1
základného nariadenia a iných právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti
letectva.
Prevádzkovatelia lietadiel EÚ používajúci takéto lietadlá budú preto musieť spĺňať
ustanovenia základného nariadenia a všetkých relevantných vykonávacích
a delegovaných aktov, ako aj relevantné ustanovenia vyplývajúce z nariadenia (ES)
č. 1008/2008 o leteckých dopravných službách13, pokiaľ ide o používanie lietadiel
registrovaných v „tretích krajinách“. Dôležité je najmä to, že leteckí dopravcovia

10

To sa nevzťahuje na výrobky vymedzené v článku 3 ods. 3 základného nariadenia (pozri poznámku
pod čiarou 6).

11

Zainteresovaným stranám sa oznamuje, že Komisia 19. decembra 2018 navrhla opatrenie umožňujúce
ďalšie používanie výrobkov, súčastí a zariadení, ktoré boli pred dátumom vystúpenia osvedčené
právnickými a fyzickými osobami, ktoré sú držiteľmi osvedčenia úradu civilného letectva Spojeného
kráľovstva (ďalšie informácie sú k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en).

12

https://www.easa.europa.eu/brexit

13

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných
pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve, Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

4

EÚ-27, ktorí si chcú prenajímať lietadlá s posádkou registrované v Spojenom
kráľovstve, budú viazaní ustanoveniami vzťahujúcimi sa na dané lietadlo. Pokiaľ
ide o bezpečnosť, budú preto musieť preukázať súlad s bezpečnostnými normami
rovnocennými s tými, ktoré sú uložené na základe práva Únie alebo vnútroštátneho
práva.
***
Osoby vrátane leteckého personálu14, ako aj organizácie so sídlom v Spojenom
kráľovstve, ktoré sú držiteľmi osvedčení uvedených v bodoch 1, 2 alebo 3, ktorých
platnosť sa skončí dátumom vystúpenia, a ktoré by od uvedeného dátumu rady
pokračovali vo svojich činnostiach v EÚ, by od uvedeného dátumu museli zaistiť súlad
s požiadavkami na osvedčovanie podľa právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti
letectva.
V súvislosti s výrobkami, so súčasťami a zariadeniami, ktorým bolo udelené osvedčenie
pred dátumom vystúpenia a ktoré boli uvedené do prevádzky v EÚ pred dátumom
vystúpenia, a/alebo s príslušnými organizáciami alebo osobami, ktoré potrebujú
osvedčenie, Komisia zvažuje, či sú potrebné nejaké opatrenia na to, aby sa uľahčil
neprerušený súlad s právom EÚ, a to aj prostredníctvom ďalších usmernení.

Všeobecné informácie sú dostupné na webových stránkach Komisie o leteckej doprave
vrátane bezpečnosti letectva (https://ec.europa.eu/transport/modes/air_en) a na stránkach
EASA (https://www.easa.europa.eu/). Tieto stránky budú v prípade potreby
aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu

14

Napríklad piloti, posádka lietadla, inštruktori, hodnotitelia alebo skúšajúci.
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