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FODC text
Referentni propisi:
Uredba Komisije (EU) 2015/640 оd 23. travnja 2015. o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu
vrstu operacija i o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012.
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/133 оd 28. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2015/640 оd 23.
travnja 2015. o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija i o izmjeni Uredbe (EU) br.
965/2012.
Materijali s pojašnjenjima/tumačenjima:
Odluka Izvršnog Direktora broj 2019/006/R kojom se donosi drugo izdanje certifikacijskih specifikacija u pogledu
plovidbenosti i materijala s uputama za određenu vrstu operacija.
Namjena:
Ova je informacija objavljena kako bi izvijestila operatore zrakoplova o objavi i primjenjivosti predmetne Uredbe i Odluke.
Uvod:
Dana 29. siječnja 2019. godine objavljena je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/133 оd 28. siječnja 2019. o
izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2015/640 оd 23. travnja 2015. o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za
određenu vrstu operacija i o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012.
Dana 27. veljače 2019. Europska agencija za sigurnost zračnog prometa objavila je Odluku Izvršnog Direktora broj
2019/006/R kojom se donosi drugo izdanje certifikacijskih specifikacija u pogledu plovidbenosti i materijala s uputama
za određenu vrstu operacija, koja uključuje zahtjeve Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/133.
Uredba (EU) 2019/133 stupila je na snagu 18. veljače 2019. godine, a ED Odluka 2019/006/R danom objave, dakle 27.
veljače 2019. godine.
Uredba (EU) 2019/133 propisuje slijedeće zahtjeve:
1. Dinamičke uvjete kojima moraju udovoljiti putnička sjedišta velikih aviona korištenih u komercijalnom zračnom
prijevozu putnika,
2. Uvjete za materijale koji se koriste za toplinsku i zvučnu izolaciju u velikim avionima koji se koriste u komercijalnom
zračnom prijevozu,
3. Sadržaj aparata za gašenje požara koji se koriste za gašenje požara u velikim avionima i helikopterima
Navedeni su zahtjevi ED Odlukom 2019/006/R uključeni u certifikacijske specifikacije u pogledu plovidbenosti i
materijale s uputama za određenu vrstu operacija koji su objavljeni kao Prilog ED Odluke.
Primjenjivost
Primjenjivost zahtjeva Uredbe (EU) 2019/133, pa tako i certifikacijskih specifikacija objavljenih predmetnom ED Odlukom
je kako slijedi:
1. Dinamičkim uvjetima propisanima u točki 26.60 Priloga Uredbi (EU) 2019/133 i točki CS 26.60 Priloga ED Odluci
2019/006/R moraju udovoljiti operateri velikih aviona korištenih u komercijalnom zračnom prijevozu putnika čiji
je tip certificiran najranije 1. siječnja 1958., a za koje je pojedina svjedodžba o plovidbenosti prvi put izdana
najranije 18. veljače 2021.
2. Uvjetima za materijale koji se koriste za toplinsku i zvučnu izolaciju propisanima u točki 26.156 Priloga Uredbi
(EU) 2019/133 i točki CS 26.156 Priloga ED Odluci 2019/006/R moraju udovoljiti operateri velikih aviona
korištenih u komercijalnom zračnom prijevozu putnika čiji je tip certificiran najranije 1. siječnja 1958., a za koje
je pojedina svjedodžba o plovidbenosti prvi put izdana najranije 18. veljače 2021.
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3. Uvjetima za sadržaj ugrađenih aparata za gašenje požara pri mjestu za bacanje maramica, papira ili otpada u
svakom sanitarnom čvoru propisanima u točkama 26.170(a) za avione i 26.400(a) za helikoptere, Priloga Uredbi
(EU) 2019/133 i u točkama CS 26-170 za avione i CS 26-400 za helikoptere, Priloga ED Odluci 2019/006/R,
moraju udovoljiti operateri velikih aviona i helikoptera za koje je prva pojedina svjedodžba o plovidbenosti izdana
najranije 18. veljače 2020.
4. Uvjetima za sadržaj prenosivih aparata za gašenje požara propisanima u točkama 26.170(b) za avione i
26.400(b) za helikoptere, Priloga Uredbi (EU) 2019/133 i u točkama CS 26-170 za avione i CS 26-400 za
helikoptere, Priloga ED Odluci 2019/006/R, moraju udovoljiti operateri velikih aviona i helikoptera za koje je
prva pojedina svjedodžba o plovidbenosti izdana najranije 18. svibnja 2019.
Uputa:
Postojeći i budući operatori velikih aviona i helikoptera koji namjeravaju izvoditi letačke operacije zrakoplovima na koje je
predmetna Uredba i ED Odluka primjenjiva, dužni su se prije započinjanja operacija uvjeriti u sukladnost ugrađenih
dijelova, uređaja, materijala i opreme u zrakoplovu sa zahtjevima predmetne Uredbe i specifikacijama predmetne ED
Odluke.
Uredba (EU) 2019/133 je raspoloživa na slijedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/?qid=1553156591935&uri=CELEX:32019R0133
ED Odluka i pripadajući materijali raspoloživi su na slijedećoj poveznici: https://www.easa.europa.eu/documentlibrary/agency-decisions/ed-decision-2019006r
Pozivamo postojeće i buduće operatore velikih zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu da se upoznaju s
propisom.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Odjel letačkih operacija
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