
PŘÍLOHA II 

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY 

a)  Seznam zúčastněných osob, které smějí obdržet informace na základě rozhodnutí učiněného případ od případu 
podle čl. 11 odst. 4 nebo na základě obecného rozhodnutí podle čl. 11 odst. 6: 

1.  Výrobci: konstruktéři a výrobci letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení a jejich příslušná sdružení; 
konstruktéři a výrobci systémů uspořádání letového provozu (ATM) a jejich součástí; konstruktéři a výrobci 
systémů letových navigačních služeb (ANS) a jejich součástí; konstruktéři a výrobci systémů a zařízení využívaných 
v neveřejných částech letiště 

2. Údržba: organizace podílející se na údržbě a renovaci letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení; na insta
laci, pozměňování, údržbě, opravě, renovaci, letové zkoušce nebo kontrole leteckých navigačních zařízení; nebo na 
údržbě a renovaci systémů a jejich součástí a zařízení v neveřejných částech letiště 

3. Provozovatelé: letecké společnosti a provozovatelé letadel a sdružení leteckých společností a provozovatelů; provo
zovatelé letišť a sdružení provozovatelů letišť 

4.  Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé funkcí specifických pro ATM 

5. Poskytovatelé letištních služeb: organizace zajišťující pozemní odbavení letadel, včetně tankování, sestavení nákla
dových listů, nakládky, odmrazování a tažení na letišti, jakož i záchranné a hasičské nebo další nouzové služby 

6.  Organizace zajišťující letecký výcvik 

7.  Organizace ze třetích zemí: vládní letecké orgány a orgány pro vyšetřování nehod ze třetích zemí 

8.  Mezinárodní organizace pro letectví 

9.  Výzkum: veřejné nebo soukromé výzkumné laboratoře, střediska či subjekty; nebo univerzity účastnící se 
výzkumu či studií bezpečnosti letectví 

b)  Seznam zúčastněných osob, které smějí obdržet informace na základě rozhodnutí učiněného případ od případu podle 
čl. 11 odst. 4 a 5: 

1.  Piloti (ad personam) 

2.  Řídící letového provozu (ad personam) a další pracovníci ATM/ANS vykonávající úkoly související s bezpečností 

3.  Inženýři/technici/personál v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu/letečtí (nebo 
letištní) manažeři (ad personam) 

4.  Profesní sdružení zastupující zaměstnance, kteří vykonávají úkoly související s bezpečností  
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