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Modely lietadiel spadajú do vymedzenia pojmu „bezpilotné lietadlo“ podľa článku 3 ods. 30 nového 
nariadenia (EÚ) 2018/1139 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva1 ako „akékoľvek 
lietadlo prevádzkované autonómne alebo určené na samostatnú prevádzku alebo na pilotovanie na 
diaľku bez pilota na palube“. Ako sa však uvádza v odôvodnení 34 nariadenia 2018/1139, vzhľadom 
na dobrú úroveň bezpečnosti ktorú kluby a združenia preukazujú pri prevádzke modelárskych 
lietadiel, sa v návrhu vykonávacieho nariadenia o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných 
lietadiel2 nezamýšľa stanoviť žiadne prevádzkové požiadavky na prevádzku modelov lietadiel v rámci 
klubov a združení leteckých modelárov. Okrem toho podľa článku 21 ods. 3 návrhu sa očakáva, že 
v prevádzke modelových lietadiel vykonávanej v rámci klubov a združení leteckých modelárov bude 
možné pokračovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami a bez povolenia vyžadovaného 
podľa článku 16 návrhu do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nového vykonávacieho 
nariadenia. Členovia klubov a združení leteckých modelárov sa budú musieť zaregistrovať v súlade s 
článkom 14 (členské štáty takisto môžu umožniť klubom a združeniam leteckých modelárov, aby vo 
svojom mene registrovali svojich členov v systémoch registrácie zriadených v súlade s článkom 14).

Športové, súťažné či rekreačné lietanie s modelmi v kategóriách, tak ako ich používa Fédération 
Aéronautique Internationale/Comité International d'Aéromodelisme (FAI/CIAM3), bude podliehať 
vnútroštátnym povoleniam vydaným podľa príslušných vnútroštátnych pravidiel uplatniteľných na 
kluby a združenia leteckých modelárov. Také povolenia budú platné len na území členského štátu, 
ktorý ich vydal. Nové delegované nariadenie Komisie (EÚ) 945/20194 by sa nemalo vzťahovať na 
bezpilotné lietadlá určené výlučne na prevádzku v interiéri.
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