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Osnutek 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. …/… 

z dne […] 

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. .../... o določitvi podrobnih izvedbenih predpisov 
za zdravstveno sposobnost osebja v civilnem letalstvu v skladu z 

Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,  

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, 
Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), in zlasti člena 7(6) Uredbe, ob 
upoštevanju naslednjega: 

(1) Cilj Uredbe (ES) št. 216/2008 je vzpostaviti in ohraniti visoko enotno stopnjo varnosti 
civilnega letalstva v Evropi. Navedena uredba določa sredstva za uresničitev 
navedenega cilja in drugih ciljev na področju varnosti civilnega letalstva. 

(2) Piloti, ki so vključeni v operacijo določenega zrakoplova, morajo izpolnjevati ustrezne 
bistvene zahteve iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 216/2008. V skladu z navedeno 
uredbo se pilotom, potem ko se ugotovi, da izpolnjujejo bistvene zahteve za 
zdravstveno sposobnost, izda zdravniško spričevalo. 

(3) Zdravnikom za letalsko osebje, odgovornim za presojo zdravstvene sposobnosti 
pilotov, za katere se ugotovi, da izpolnjujejo bistvene zahteve, bi bilo prav tako treba 
izdati ustrezno pooblastilo. Uredba (ES) št. 216/2008 določa, da splošni zdravniki 
lahko nastopajo v vlogi zdravnikov za letalsko osebje pod določenimi pogoji in če jim 
to dovoljuje nacionalna zakonodaja. 

(4) Kabinsko osebje, vključeno v upravljanje določenih zrakoplovov, mora izpolnjevati 
ustrezne bistvene zahteve iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008. V skladu z 
navedeno uredbo mora kabinsko osebje redno opraviti pregled zdravstvene 
sposobnosti za varno izvajanje dodeljenih varnostnih nalog. Skladnost je treba 
dokazati z ustrezno oceno na podlagi najboljše prakse letalske medicine. 

(5) V skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 mora Komisija sprejeti potrebne izvedbene 
predpise za izdajo potrdil članom kabinskega osebja in certificiranje pilotov ter oseb, 
vključenih v njihovo usposabljanje, preizkušanje ali preverjanje, in oseb, vključenih v 
presojo njihove zdravstvene sposobnosti. Z Uredbo (ES) št. .../... so bili določeni 
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navedeni izvedbeni predpisi, razen izvedbenih predpisov za zdravstvene zahteve za 
pilote in člane kabinskega osebja. Ta uredba zato spreminja Uredbo (ES) št. .../..., z 
namenom vključitve navedenih vidikov. 

(6) Treba je zagotoviti dovolj časa, da se letalska industrija in organi držav članic 
prilagodijo novemu regulativnemu okviru, da države članice izdajo posebna 
zdravstvena spričevala, ki niso zajeta v skupnih letalskih predpisih (Joint Aviation 
Requirements, JAR), in da pod določenimi pogoji priznajo veljavnost zdravniških 
spričeval, izdanih pred začetkom veljavnosti te uredbe, in zdravstvenih ocen, 
opravljenih pred začetkom veljavnosti te uredbe. 

(7) Da se zagotovita tekoč prehod ter visoka enotna stopnja varnosti civilnega letalstva v 
Uniji, bi morali izvedbeni predpisi odražati zadnje stanje tehničnega razvoja, vključno 
z najboljšimi praksami letalske medicine. V skladu s tem bi bilo treba upoštevati 
tehnične zahteve in upravne postopke, ki so jih sprejeli Mednarodna organizacija za 
civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: ICAO) in evropski skupni letalski organi do 
30. junija 2009, ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na specifično nacionalno okolje. 

(8) Agencija je pripravila osnutek izvedbenih predpisov in jih predložila Komisiji v obliki 
mnenja v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008. 

(9) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na 
podlagi člena 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Uredba Komisije (ES) št. …/.. se spremeni: 

1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 1 
Področje uporabe 

Ta uredba določa podrobne predpise za: 

1. različne ratinge za pilotske licence, pogoje za izdajo, ohranitev, spremembo, 
omejitev, začasno razveljavitev ali preklic licenc, privilegijev in odgovornosti 
imetnikov licenc in certifikatov, pogoje za pretvorbo obstoječih nacionalnih 
pilotskih licenc in nacionalnih licenc letalskih inženirjev v pilotske licence ter 
pogoje za priznanje licenc iz tretjih držav;  

2. certificiranje osebja, odgovornega za izvajanje usposabljanja med letenjem ali 
usposabljanja za letenje na simulatorju ter oceno usposobljenosti pilotov; 

3. različna zdravstvena spričevala za pilote, pogoje za izdajo, ohranitev, 
spremembo, omejitev, začasno razveljavitev ali preklic zdravniških spričeval, 
privilegijev in odgovornosti imetnikov zdravniških spričeval ter pogoje za 
pretvorbo nacionalnih zdravniških spričeval v splošno priznana zdravniška 
spričevala; 

4. izdajo pooblastil zdravnikom za letalsko osebje ter pogoje, pod katerimi 
splošni zdravniki lahko prevzamejo vlogo zdravnikov za letalsko osebje; 

5. redne letalsko medicinske preglede članov kabinskega osebja in 
usposobljenost oseb, odgovornih za izvajanje teh pregledov.“ 
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2. V členu 2 se točki 4 in 5 nadomestita z naslednjim: 

“4. „Licenca ali zdravniško spričevalo v skladu z JAR“ pomeni pilotsko licenco ter 
povezane ratinge, pooblastila, dovoljenja in/ali usposobljenost ali zdravniško 
spričevalo, ki ju je izdala ali priznala država članica v skladu z nacionalno 
zakonodajo ter izvajata ustrezen JAR in sta bila v zvezi z navedenim JAR 
priporočena za medsebojno priznanje v okviru sistema skupnih letalskih 
organov. 

5. „Licenca ali zdravniško spričevalo, ki nista v skladu z JAR“ pomeni pilotsko 
licenco ali zdravniško spričevalo, ki ju je izdala ali priznala država članica v 
skladu z nacionalno zakonodajo in nista bila priporočena za medsebojno 
priznanje v zvezi z ustreznim JAR.“ 

3. Člen 3 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 3 

Licenciranje pilotov in zdravniška spričevala za pilote 

Brez poseganja v člen 7 se za pilote zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c) ter člena 4(5) 
Uredbe (ES) št. 216/2008 uporabljajo tehnične zahteve in upravni postopki iz prilog I 
in IV.“ 

4. Vstavijo se naslednji členi: 

„Člen 4a 

Obstoječa nacionalna zdravniška spričevala za pilote 

1. Zdravniška spričevala za pilote in pooblastila zdravnikov za letalsko osebje v 
skladu z JAR, ki jih je izdala ali priznala država članica pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se štejejo za izdana v skladu s to uredbo. 

2. Zdravniška spričevala za pilote in pooblastila zdravnikov za letalsko osebje, ki 
niso v skladu z JAR in jih je država članica izdala pred začetkom veljavnosti te 
uredbe, veljajo do datuma, ko je treba podaljšati njihovo veljavnost in največ 
pet let po začetku veljavnosti te uredbe, kar je prej. 

3. Pri podaljšanju veljavnosti spričeval in potrdil iz točke 2 se upoštevajo določbe 
iz dela–MED. 

Člen 9a 

Kabinsko osebje 

1. Za kabinsko osebje zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c) 
Uredbe (ES) št. 216/2008 se uporabljajo tehnične zahteve in upravni postopki 
iz Priloge IV. 

2. Rezultati zdravniških pregledov ali ocen članov kabinskega osebja za presojo 
njihove zdravstvene sposobnosti za izvajanje nalog v skladu z EU–OPS ali 
veljavnimi nacionalnimi zahtevami, ki veljajo na dan začetka veljavnosti te 
uredbe, veljajo do konca obdobja veljavnosti: 
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(a) ki ga določi pristojni organ v skladu z EU–OPS; ali 

(b) ki je določeno v MED.D.005, odvisno kateri rok poteče prej,  

šteto od datuma zadnjega zdravniškega pregleda ali ocene.“ 

5. Vstavi se nova Priloga IV, kot je navedena v prilogi k tej uredbi. 

Člen 2 

Začetek veljavnosti 

1. Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Uporablja se od 8. aprila 2012. 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se države članice lahko odločijo, da ne bodo uporabljale 
določb poddela D Priloge IV (zdravstvena sposobnost kabinskega osebja) do (dve leti 
po začetku veljavnosti te uredbe). 

3. Če država članica uporabi določbe odstavka 2, o tem obvesti Komisijo in agencijo. V 
tem obvestilu navede utemeljitev za tako odstopanje in program izvajanja, vključno s 
predvidenimi ukrepi in povezanimi roki. 

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, XXXX. 

Za Komisijo 
 […] 

 Član Komisije 



PRILOGA IV 
K IZVEDBENI UREDBI 

DEL–ZDRAVSTVO 
 

PODDEL A 

SPLOŠNE ZAHTEVE 

Oddelek 1 

Splošno 

MED.A.001 Pristojni organ 

Za namene tega dela je pristojni organ: 

(a) za zdravstvene centre za letalsko osebje (aero-medical centres – AeMC): 

(1) organ, ki ga imenuje država članica, v kateri ima AeMC svoj sedež; 

(2) agencija, če ima AeMC svoj sedež v tretji državi; 

(b) za zdravnike za letalsko osebje (aero-medical examiners – AME): 

(1) organ, ki ga imenuje država članica, v kateri imajo AME svoj sedež. 

(2) če ima AME sedež v tretji državi, organ, ki ga imenuje država članica, v kateri 
zaprosi za izdajo pooblastila; 

(c) za splošne zdravnike (general medical practitioners – GMP), organ, ki ga imenuje država 
članica, v kateri GMP prijavi svojo dejavnost; 

(d) za zdravnike medicine dela (occupational health medical practitioners – OHMP), ki 
ocenijo zdravstveno sposobnost kabinskega osebja, organ, ki ga imenuje država članica, v 
kateri član kabinskega osebja biva. 

MED.A.005 Področje uporabe 

Ta del določa zahteve za: 

(a) izdajo, veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnovo zdravniškega spričevala, ki se zahteva 
za izvajanje privilegijev iz pilotske licence ali pilota pripravnika; 

(b) zdravstveno sposobnost kabinskega osebja; 

(c) izdajo pooblastil zdravnikom za letalsko osebje; in 

(d) usposobljenost sploš nih zdravnikov (GMP) in zdravnikov medicine dela (OHMP). 

MED.A.010 Opredelitev pojmov 

Za namene tega dela se uporablja naslednja opredelitev pojmov: 

– „potrjeno zdravniško mnenje“ pomeni mnenje enega ali več zdravnikov, sprejemljivih za 
licenčni organ, ki se sprejme na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril za namene 
zadevnega primera, po potrebi po posvetovanju s strokovnjaki za letalske operacije ali 
drugimi strokovnjaki; 
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– „ocena“ pomeni mnenje o zdravstveni sposobnosti posameznika, ki se sprejme na podlagi 
ocene posameznikove zdravstvene anamneze in/ali letalsko-medicinskih pregledov v 
skladu s tem delom in po potrebi dodatnih pregledov in/ali medicinskih preiskav, kot so 
med drugim EKG, merjenje krvnega tlaka, pregled krvi, rentgensko slikanje; 

– „barvno varen“ pomeni sposobnost kandidata, da zlahka loči barve, ki se uporabljajo v 
letalski navigaciji, in pravilno prepozna letalske barvne luči;  

– „očesni specialist“ pomeni oftalmologa ali specialista za vid, ki je zaključil študij 
optometrije in je usposobljen za prepoznavanje patoloških stanj; 

– „preiskava“ pomeni oceno domnevnega patološkega stanja kandidata na podlagi pregledov 
in preverjanj, da se ugotovi prisotnost ali odsotnost bolezenskega stanja; 

– „licenčni organ“ pomeni pristojni organ države članice, ki je izdal licenco ali pri katerem 
kandidat zaprosi za izdajo licence, ali če oseba še ni zaprosila za izdajo licence, pristojni 
organ v skladu s tem delom; 

– „omejitev“ pomeni pogoj, vpisan v zdravniško spričevalo, licenco ali zdravniško poročilo 
kabinskega osebja, ki mora biti izpolnjen med izvajanjem privilegijev iz licence, ali v 
potrdilo kabinskega osebja; 

– „refrakcijska napaka“ pomeni odklon od emetropije, izmerjen v dioptriji največjega 
ametropskega meridiana s standardnimi metodami. 

MED.A.015 Zaupnost zdravstvenih podatkov 

Vsi, ki so vključeni v zdravniški pregled, oceno in izdajo spričevala, zagotovijo nenehno 
spoštovanje zaupnosti zdravstvenih podatkov. 

MED.A.020 Zmanjšanje zdravstvene sposobnosti  

(a) Imetniki licenc nikoli ne izvajajo privilegijev iz licence in povezanih ratingov ali 
pooblastil, če: 

(1) opazijo kakršno koli zmanjšanje svoje zdravstvene sposobnosti, ki bi jim lahko 
onemogočilo varno izvajanje navedenih privilegijev; 

(2) jemljejo ali uživajo predpisano ali nepredpisano zdravilo, ki bi lahko ogrozilo varno 
izvajanje privilegijev iz veljavne licence; 

(3) prejemajo medicinsko, kirurško ali drugo zdravljenje, ki bi lahko ogrozilo varnost 
letenja. 

(b) Poleg tega imetniki licence takoj obiščejo zdravnika za letalsko osebje, če: 

(1) so imeli operacijo ali večji kirurški poseg; 

(2) so začeli redno jemati katero koli zdravilo; 

(3) so imeli hujšo telesno poškodbo, zaradi katere ne morejo opravljati nalog člana 
letalske posadke   ;  

(4) so resno zboleli in zato ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke;   

(5) v primeru nosečnosti; 

(6) so bili sprejeti v bolnišnico ali na kliniko;  

(7) prvič potrebujejo korektivne leče.  
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(c) V navedenih primerih: 

(1) imetniki zdravniškega spričevala razreda 1 in 2 obiščejo AeMC ali AME. AeMC ali 
AME oceni zdravstveno sposobnost imetnika licence in odloči, ali je sposoben še 
naprej izvajati svoje privilegije; 

(2) imetniki zdravniških spričeval za licenco LAPL obiščejo AeMC ali AME ali GMP, 
ki je podpisal zdravniško spričevalo. AeMC, AME ali GMP oceni zdravstveno 
sposobnost imetnikov licence in odloči, ali so sposobni še naprej izvajati svoje 
privilegije. 

(d) Člani kabinskega osebja ne opravljajo nalog na zrakoplovih in, če je ustrezno, ne izvajajo 
privilegijev iz svojega potrdila kabinskega osebja, če opazijo kakršno koli zmanjšanje 
svoje zdravstvene sposobnosti in če bi to stanje lahko povzročilo njihovo nesposobnost za 
izvajanje nalog in odgovornosti; 

(e) Poleg tega člani kabinskega osebja z bolezenskim stanjem iz točk (b)(1) do (b)(5), takoj 
obiščejo AME, AeMC oziroma OHMP. AME, AeMC ali OHMP oceni zdravstveno 
sposobnost članov kabinskega osebja in odloči, ali so sposobni še naprej opravljati svoje 
varnostne naloge. 

MED.A.025 Obveznosti AeMC, AME, GMP in OHMP 

(a) AeMC, AME, GMP in OHMP med zdravstvenimi pregledi in ocenami: 

(1) zagotovijo, da se lahko vzpostavi komunikacija s kandidatom brez jezikovnih 
pregrad;  

(2) kandidata obvestijo o posledicah, če predloži nepopolne, netočne ali napačne izjave v 
zvezi s svojo zdravstveno anamnezo. 

(b) AeMC, AME, GMP in OHMP po opravljenih letalsko-medicinskih pregledih in ocenah: 

(1) obvestijo kandidata, ali je sposoben ali ne, ali pa ga napotijo k licenčnemu organu, 
AeMC oziroma AME; 

(2) obvestijo kandidata o vseh omejitvah, ki bi lahko omejile usposabljanje za letenje, 
privilegije iz licence oz. potrdilo kabinskega osebja; 

(3) če je bil kandidat ocenjen kot nesposoben, ga obvestijo o pravici do pritožbe; in 

(4) pri pilotih, licenčnemu organu takoj pošljejo podpisano ali elektronsko overjeno 
popolno poročilo, ki vključuje rezultat ocene in kopijo zdravniškega spričevala. 

(c) AeMC, AME, GMP in OHMP vodijo evidenco s podrobnostmi o zdravstvenih pregledih in 
ocenah, opravljenih v skladu s tem delom, ter njihovih rezultatih v skladu z nacionalno 
zakonodajo. 

(d) Če se zahteva za nadzor, AeMC, AME in GMP na zahtevo predložijo zdravstvenemu 
ocenjevalcu pristojnega organa celotno letalsko-medicinsko evidenco in poročila ter vse 
druge pomembne informacije. 

Oddelek 2 

Zahteve za zdravniška spričevala 

MED.A.030 Zdravniška spričevala 
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(a) Pilot pripravnik ne leti samostojno, če nima zdravniškega spričevala, ki se zahteva za 
ustrezno licenco. 

(b) Kandidati za licenco pilotov lahkih zrakoplovov (light aircraft pilot licence – LAPL) ali 
njeni imetniki imajo najmanj zdravniško spričevalo za licenco LAPL. 

(c) Kandidati za licenco športnega pilota (private pilot licence – PPL), licenco jadralnega 
pilota (sailplane pilot licence – SPL) ali licenco pilota balona (balloon pilot licence – BPL) 
ter imetniki navedenih licenc imajo zdravniško spričevalo najmanj razreda 2. 

(d) Kandidati za licenco SPL ali BPL ali imetniki navedenih licenc, vključeni v komercialne 
lete jadralnih letal ali balonov, imajo zdravniško spričevalo najmanj razreda 2. 

(e) Če je licenci PPL ali LAPL dodan rating za nočno letenje, je imetnik licence barvno varen. 

(f) Kandidati za licenco poklicnega pilota (commercial pilot licence – CPL), pilotsko licenco 
za letenje v veččlanski posadki (multi-crew pilot licence – MPL) ali licenco prometnega 
pilota (airline transport pilot licence – ATPL) ter imetniki navedenih licenc imajo 
zdravniško spričevalo najmanj razreda 1. 

(g) Če je licenci PPL dodan rating za instrumentalno letenje, imetnik licence opravi preglede z 
avdiometrijo čistih tonov v skladu s periodičnostjo in standardom, ki se zahteva za 
imetnike zdravniških spričeval razreda 1. 

(h) Imetnik licence nima nikoli več kot eno zdravniško spričevalo, izdano v skladu s tem 
delom.  

MED.A.035 Vloga za zdravniško spričevalo 

(a) Vloge za zdravniško spričevalo se predložijo v obliki, ki jo določi pristojni organ. 

(b) Kandidati za zdravniško spričevalo AeMC, AME oz. GMP predložijo: 

(1) dokazilo o identiteti; 

(2) podpisano izjavo: 

(i) o zdravstvenih podatkih v zvezi s svojo zdravstveno anamnezo; 

(ii) ali so bili predhodno že na pregledu za zdravniško spričevalo, in če da, pri kom 
in kakšen je bil rezultat; 

(iii) ali so bili že kdaj ocenjeni kot nesposobni in ali jim je bilo zdravniško 
spričevalo kdaj začasno razveljavljeno ali preklicano.  

(c) Kandidati, ki zaprosijo za podaljšanje veljavnosti ali obnovo zdravniškega spričevala, tega 
pred ustreznimi pregledi predložijo AeMC, AME ali GMP. 

MED.A.040 Izdaja, podaljšanje veljavnosti in obnova zdravniških spričeval 

(a) Zdravniško spričevalo se izda, podaljša njegova veljavnost ali obnovi šele, ko se opravijo 
zahtevani zdravniški pregledi in sprejme ocena o zdravstveni sposobnosti.  

(b) Prva izdaja 

(1) Zdravniška spričevala razreda 1 izda AeMC.  

(2) Zdravniška spričevala razreda 2 izda AeMC ali AME. 

(3) Zdravniška spričevala za licenco LAPL izda AeMC, AME ali, če je dovoljeno v 
skladu z nacionalno zakonodajo licenčnega organa, GMP. 

SL 9   SL 



(c) Podaljšanje veljavnosti in obnova 

(1) Zdravniška spričevala razreda 1 in 2 podaljša ali obnovi AeMC ali AME. 

(2) Zdravniška spričevala za licenco LAPL podaljša ali obnovi AeMC, AME ali, če je 
dovoljeno v skladu z nacionalno zakonodajo licenčnega organa, GMP.  

(d) AeMC, AME ali GMP izdajo, podaljšajo veljavnost ali obnovijo zdravniško spričevalo 
samo, če: 

(1) jim je kandidat predložil popolno zdravstveno anamnezo in na zahtevo AeMC, AME 
ali GMP rezultate zdravniških pregledov in preiskav, ki jih je opravil kandidatov 
zdravnik ali specialist;  

(2) so opravili letalsko-medicinsko oceno na podlagi zdravniških pregledov in preiskav, 
kot se zahteva za ustrezno zdravniško spričevalo, da se preveri, ali kandidat 
izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega dela; 

(3) AME, AeMC ali pri napotitvi licenčni organ lahko zahteva, da kandidat opravi 
dodatne zdravniške preglede in preiskave, če obstajajo klinični znaki. 

(e) Licenčni organ lahko izda oz. ponovno izda zdravniško spričevalo, če: 

(1) je bil kandidat k njemu napoten; 

(2) je ugotovil, da so v spričevalu potrebni popravki informacij. 

MED.A.045 Veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnova zdravniških spričeval 

(a) Veljavnost 

(1) Zdravniška spričevala razreda 1 veljajo 12 mesecev. 

(2) Obdobje veljavnosti zdravniških spričeval razreda 1 se skrajša na šest mesecev za 
imetnike licenc, ki: 

(i) izvajajo potniške lete v komercialnem zračnem prometu z enim pilotom in so 
dopolnili starost 40 let;  

(ii) so dopolnili 60 let. 

(3) Zdravniška spričevala razreda 2 veljajo: 

(i) 60 mesecev, dokler imetnik licence ne dopolni 40 let. Zdravniško spričevalo, 
izdano pred dopolnitvijo navedene starosti, preneha veljati, ko imetnik licence 
dopolni 42 let; 

(ii) 24 mesecev med starostjo 40 in 50 let. Zdravniško spričevalo, izdano pred 
dopolnitvijo 50 let, preneha veljati, ko imetnik licence dopolni 51 let; in  

(iii) 12 mesecev po dopolnjenjem 50. letu starosti. 

(4) Zdravniška spričevala za licenco LAPL veljajo: 

(i) 60 mesecev, dokler imetnik licence ne dopolni 40 let. Zdravniško spričevalo, 
izdano pred dopolnitvijo navedene starosti, preneha veljati, ko imetnik licence 
dopolni 42 let; 

(ii) 24 mesecev po dopolnjenjem 40. letu starosti. 

(5) Obdobje veljavnosti zdravniškega spričevala, vključno z vsemi povezanimi pregledi 
ali posebnimi preiskavami, se: 
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(i) določi na podlagi starosti kandidata na dan zdravniškega pregleda; in 

(ii) izračuna od datuma zdravniškega pregleda pri prvi izdaji in obnovi, pri 
podaljšanju veljavnosti pa od datuma poteka veljavnosti predhodnega 
zdravniškega spričevala. 

(b) Podaljšanje veljavnosti 

Pregledi za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala se lahko opravijo do 45 dni pred 
datumom poteka zdravniškega spričevala.  

(c) Obnova 

(1) Če imetnik zdravniškega spričevala ne izpolni zahteve iz točke (b), se zahteva 
pregled za obnovo.  

(2) Pri zdravniških spričevalih razreda 1 in 2:  

(i) če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot dvema letoma, opravi pregled 
za obnovo AeMC ali AME samo na podlagi ocene letalsko-medicinske 
evidence kandidata; 

(ii) če je zdravniško spričevalo poteklo pred več kot petimi leti, se uporabijo 
zahteve za pregled za prvo izdajo, ocena pa temelji na zahtevah za podaljšanje 
veljavnosti. 

(3) Pri zdravniških spričevalih za licenco LAPL AeMC, AME ali GMP oceni 
zdravstveno anamnezo kandidata in opravi letalsko-medicinski pregled v skladu z 
MED.B.095. 

MED.A.050 Napotitev  

(a) Če se kandidata za zdravniško spričevalo razreda 1 ali 2 napoti k licenčnemu organu v 
skladu z MED.B.001, AeMC ali AME pošlje ustrezno zdravstveno dokumentacijo 
licenčnemu organu. 

(b) Če se kandidata za zdravniško spričevalo za licenco LAPL napoti k AME ali AeMC v 
skladu z MED.B.001, GMP pošlje ustrezno zdravstveno dokumentacijo centru AeMC ali 
zdravniku AME. 
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PODDEL B 

ZAHTEVE ZA ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA PILOTOV 

Oddelek 1 

Splošno 

MED.B.001 Omejitve zdravniških spričeval 

(a) Omejitve zdravniških spričeval razreda 1 in 2 

(1) Če kandidat ne izpolnjuje v celoti zahtev za ustrezen razred zdravniškega spričevala, 
vendar po mnenju AeMC ali AME to ne bo ogrozilo letalske varnosti, AeMC ali 
AME: 

(i) pri kandidatih za zdravniško spričevalo razreda 1, odločitev o zdravstveni 
sposobnosti kandidata prenesejo na licenčni organ v skladu s poddelom B; 

(ii) če prenos odločitve na licenčni organ v poddelu B ni predviden, ocenijo, ali je 
kandidat sposoben varno opravljati svoje naloge ob upoštevanju ene ali več 
omejitev iz zdravniškega spričevala in izdajo zdravniško spričevalo z ustrezno 
omejitvijo oziroma omejitvami; 

(iii) pri kandidatih za zdravniško spričevalo razreda 2, ocenijo, ali je kandidat 
sposoben varno opravljati svoje naloge ob upoštevanju ene ali več omejitev iz 
zdravniškega spričevala in po posvetovanju z licenčnim organom izdajo 
zdravniško spričevalo z ustrezno omejitvijo oziroma omejitvami; 

(iv) AeMC ali AME lahko podaljša veljavnost ali obnovi zdravniško spričevalo z 
enako omejitvijo brez napotitve kandidata k licenčnemu organu. 

(b) Omejitve zdravniških spričeval za licenco LAPL  

(1) Če GMP ob ustreznem upoštevanju kandidatove zdravstvene anamneze oceni, da 
kandidat ne izpolnjuje v celoti zahtev za zdravstveno sposobnost, kandidata napoti k 
AeMC ali AME, razen kandidatov, za katere je treba sprejeti omejitev samo zaradi 
uporabe korektivnih leč. 

(2) AeMC ali AME, h kateremu je bil napoten kandidat za zdravniško spričevalo za 
licenco LAPL, ob ustreznem upoštevanju MED.B.095 oceni, ali je kandidat 
sposoben varno opravljati svoje naloge ob upoštevanju ene ali več omejitev iz 
zdravniškega spričevala in izda zdravniško spričevalo z ustrezno omejitvijo oziroma 
omejitvami. AeMC ali AME vedno prouči potrebo po omejitvi pilota v zvezi s 
prevozom potnikov (OPL). 

(3) GMP lahko podaljša veljavnost ali obnovi zdravniško spričevalo za licenco LAPL z 
enako omejitvijo brez napotitve kandidata k AeMC ali AME.  

(c) Pri oceni, ali je omejitev potrebna, se zlasti upošteva: 

(1) ali je v potrjenem zdravniškem mnenju navedeno, da je v posebnih okoliščinah 
kandidatovo neizpolnjevanje zahtev, številčnih ali drugih, tako, da izvajanje 
privilegijev iz veljavne licence ne bo ogrozilo letalske varnosti; 
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(2) kandidatova sposobnost, strokovno znanje in izkušnje, pomembne za predvideno 
operacijo. 

(d) Oznake omejitev 

(1) Omejitev pri sestavi veččlanske letalske posadke (operational multi-pilot limitation – 
OML) (samo razred 1)  

(i) Če imetnik licence CPL, ATPL ali MPL ne izpolnjuje v celoti zahtev za 
zdravniško spričevalo razreda 1 in je bil napoten k licenčnemu organu, ta 
oceni, ali se zdravniško spričevalo lahko izda z omejitvijo OMP „velja samo za 
letenje kot usposobljen kopilot ali z usposobljenim kopilotom“. 

(ii) Imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo OML upravlja zrakoplov samo 
med operacijami z več piloti, če je drugi pilot popolnoma usposobljen za 
upravljanje ustreznega tipa zrakoplova, zanj omejitev OML ne velja in še ni 
star 60 let.  

(iii) Omejitev OML za zdravniška spričevala razreda 1 lahko vpiše ali izbriše samo 
licenčni organ. 

(2) Omejitev v zvezi z letenjem v prisotnosti varnostnega pilota (Operational Safety 
Pilot Limitation – OSL, samo za zdravniško spričevalo razreda 2, licenco LAPL) 

(i) Imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo OSL upravlja zrakoplov samo, če 
je na zrakoplovu drug pilot, ki je popolnoma usposobljen za opravljanje nalog 
vodje zrakoplova ustreznega razreda ali tipa, če je zrakoplov opremljen z 
dvojnimi krmili in če je drugi pilot na sedežu ob krmilu. 

(ii) Omejitev OSL za zdravniška spričevala razreda 2 lahko vpiše ali izbriše samo 
AeMC ali AME po posvetovanju z licenčnim organom. 

(3) Omejitev „velja samo brez potnikov“ (Operational Passenger Limitation – OPL, 
samo za zdravniška spričevala razreda 2 in licenco LAPL) 

(i) Imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo OPL upravlja zrakoplov samo, če 
na njem ni potnikov. 

(e) Za imetnika zdravniškega spričevala se lahko sprejme katera koli druga omejitev, če se 
zahteva za zagotovitev letalske varnosti. 

(f) Vsaka omejitev, ki se sprejme za imetnika zdravniškega spričevala, se vpiše v zdravniško 
spričevalo. 

Oddelek 2 

Zdravstvene zahteve za zdravniška spričevala razreda 1 in 2 

MED.B.005 Splošno 

(a) Kandidati za zdravniško spričevalo ne smejo imeti: 

(1) prirojenih ali pridobljenih anomalij; 

(2) aktivne, latentne, akutne ali kronične bolezni ali nezmožnosti; 

(3) ran, poškodb ali pooperativnih posledic;  
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(4) učinkov ali stranskih učinkov predpisanih ali nepredpisanih terapevtskih, 
diagnostičnih ali preventivnih zdravil, ki jih uživajo;  

ki bi lahko povzročili funkcionalno nezmožnost, ki bi lahko ogrozila varno izvajanje 
privilegijev iz ustrezne licence, ali kandidata nenadoma onesposobili za varno 
izvajanje privilegijev iz licence. 

MED.B.010 Kardiovaskularni sistem 

(a) Pregled 

(1) Standardni elektrokardiogram z dvanajstimi odvodi v mirovanju (EKG) se opravi in 
sestavi poročilo, če obstajajo klinični znaki, in sicer  

(i) za zdravniško spričevalo razreda 1, pri pregledu za prvo izdajo zdravniškega 
spričevala, nato pa do starosti 30 let vsakih pet let, do starosti 40 let vsaki dve 
leti, do starosti 50 let vsako leto, potem pa pri vseh pregledih za podaljšanje 
veljavnosti ali obnovo; 

(ii) za zdravniško spričevalo razreda 2, pri prvem pregledu po dopolnjenem 
40. letu, po dopolnjenem 50. letu pa vsaki dve leti.  

(2) Razširjena kardiovaskularna ocena se zahteva, če obstajajo klinični znaki. 

(3) Za zdravniško spričevalo razreda 1 se razširjena kardiovaskularna ocena opravi pri 
pregledu za prvo podaljšanje ali obnovo po dopolnjenem 65. letu starosti, nato pa 
vsaka štiri leta. 

(4) Za zdravniško spričevalo razreda 1 se zahteva ocena lipidov v serumu, vključno s 
holesterolom, pri pregledu za prvo izdajo zdravniškega spričevala ter pri prvem 
pregledu po dopolnjenem 40. letu starosti.  

(b) Kardiovaskularni sistem – Splošno 

(1) Kandidati ne smejo imeti kardiovaskularne bolezni, ki bi lahko ogrozila varno 
izvajanje privilegijev iz veljavne licence oziroma licenc. 

(2) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od naslednjih 
bolezenskih stanj, se ocenijo kot nesposobni: 

(i) anevrizmo prsne ali abdominalne aorte, pred operacijo ali po njej; 

(ii) večjo okvaro katere koli srčne zaklopke;  

(iii) presajeno srce/pljuča. 

(3) K licenčnemu organu se napotijo kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 z 
ugotovljeno anamnezo ali diagnozo katerega koli od naslednjih bolezenskih stanj: 

(i) periferne arterijske bolezni pred operacijo ali po njej; 

(ii) anevrizme abdominalne aorte, pred operacijo ali po njej; 

(iii) večje anomalije srčnih zaklopk; 

(iv) po operaciji srčne zaklopke; 

(v) anomalije perikarda, miokarda ali endokarda; 

(vi) prirojene srčne napake, pred korektivno operacijo ali po njej;  

(vii) ponavljajoče se vazovagalne sinkope; 
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(viii) tromboze arterij ali ven; 

(ix) pljučne embolije; 

(x) kardiovaskularno stanje, ki zahteva sistematično antikoagulantno zdravljenje. 

(4) Kandidate za zdravniško spričevalo razreda 2 z ugotovljeno diagnozo katerega koli 
od navedenih bolezenskih stanj iz točke (2) ali (3) oceni kardiolog in opravi se 
posvetovanje z licenčnim organom, preden se lahko ocenijo kot sposobni. 

(c) Krvni tlak 

(1) Krvni tlak se izmeri pri vsakem pregledu. 

(2) Krvni tlak kandidata je v okviru normalnih vrednosti.  

(3) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1: 

(i) s simptomatsko hipotenzijo; ali 

(ii) katerih sistolični krvni tlak z zdravljenjem ali brez njega pri pregledu dosledno 
presega 160 mmHg in/ali diastolični pa 95 mmHg; 

se ocenijo kot nesposobni. 

(4) Kandidatu, ki začne jemati zdravila za obvladovanje krvnega tlaka, se zdravniško 
spričevalo začasno razveljavi, dokler se ne ugotovi, da zdravila nimajo znatnih 
stranskih učinkov. 

(d) Bolezen koronarnih arterij 

(1) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 s: 

(i) sumom na miokardno ishemijo;  

(ii) nesimptomatsko blažjo obliko bolezni koronarne arterije, ki ne zahteva 
zdravljenja z zdravili proti angini pektoris; 

se napotijo k licenčnemu organu in opravijo kardiološko oceno, da se izključi 
ishemija srčne mišice, preden se lahko ocenijo kot sposobni.  

(2) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 s katerim koli bolezenskim stanjem iz 
točke (1) opravijo kardiološko oceno, preden se lahko ocenijo kot sposobni. 

(3) Kandidati, ki imajo katero koli od naslednjih bolezenskih stanj, se ocenijo kot 
nesposobni: 

(i) ishemijo srčne mišice; 

(ii) simptomatsko bolezen koronarnih arterij;  

(iii) simptome bolezni koronarnih arterij, ki se obvladuje z zdravili. 

(4) Kot nesposobni se ocenijo kandidati za prvo izdajo zdravniškega spričevala razreda 1 
z anamnezo ali diagnozo katerega koli od naslednjih bolezenskih stanj: 

(i) ishemije srčne mišice; 

(ii) srčnega infarkta;  

(iii) revaskulacije zaradi bolezni koronarnih arterij. 

(5) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2, ki so asimptomatski po srčnem 
infarktu ali operaciji zaradi bolezni koronarnih arterij, zadovoljivo opravijo 
kardiološko oceno, preden se po posvetovanju z licenčnim organom lahko ocenijo 
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kot sposobni. Kandidati za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala razreda 1 
se napotijo k licenčnemu organu. 

(e) Motnje ritma/prevajanja 

(1) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k licenčnemu organu, če 
imajo večje motnje srčnega prevajanja ali ritma, vključno z: 

(i) motnjami supraventikularnega ritma, vključno s sporadično (občasno) ali 
ugotovljeno sinuatrijsko disfunkcijo, atrijsko fibrilacijo in/ali migetanjem in 
asimptomatskimi sinusnimi premori; 

(ii) popolnim levim kračnim blokom;  

(iii) atrioventikularnim blokom tipa Mobitz 2; 

(iv) tahikardijo s širokimi in/ali ozkimi kompleksi; 

(v) ventrikularno preekscitacijo; 

(vi) nesimptomatskim podaljšanjem dobe QT;  

(vii) EKG z Brugadovim sindromom. 

(2) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 s katerim koli bolezenskim stanjem iz 
točke (1) zadovoljivo opravijo kardiološko oceno, preden se po posvetovanju z 
licenčnim organom lahko ocenijo kot sposobni. 

(3) Kandidati z: 

(i) nepopolnim kračnim blokom; 

(ii) popolnim desnim kračnim blokom; 

(iii) stabilno deviacijo leve osi; 

(iv) nesimptomatsko sinusno bradikardijo; 

(v) nesimptomatsko sinusno tahikardijo; 

(vi) nesimptomatsko posamično supraventrikularno ali ventrikularno ektopično 
aktivnostjo;  

(vii) atrioventrikularnim blokom prve stopnje; ali  

(viii) atrioventrikularnim blokom tipa Mobitz 1; 

se lahko ocenijo kot sposobni, če nimajo drugih anomalij in po zadovoljivo 
opravljeni kardiološki oceni. 

(4) Kandidati, ki imajo v anamnezi: 

(i) zdravljenje s kirurško odstranitvijo;  

(ii) vsaditev srčnega spodbujevalnika; 

zadovoljivo opravijo kardiovaskularno oceno, preden se lahko ocenijo kot sposobni. 
Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k licenčnemu organu. 
Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 se ocenijo po posvetovanju z licenčnim 
organom. 

(5) Kandidati, ki imajo katero koli od naslednjih bolezenskih stanj, se ocenijo kot 
nesposobni: 

(i) simptomatsko sinoatrijsko disfunkcijo; 
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(ii) popolni atrioventrikularni blok; 

(iii) simptomatsko podaljšanje dobe QT; 

(iv) samodejni vsadljivi defibrilacijski sistem;  

(v) spodbujevalnik proti ventrikularni tahikardiji. 

MED.B.015 Dihalni sistem 

(a) Kandidati z znatno zmanjšano pljučno funkcijo se ocenijo kot nesposobni. Kot sposobni se 
lahko ocenijo, ko se pljučna funkcija izboljša in je zadovoljiva. 

(b) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 morajo opraviti preizkus pljučne funkcije pri 
prvem pregledu in če obstajajo klinični znaki. 

(c) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 morajo opraviti preizkus pljučne funkcije, če 
obstajajo klinični znaki. 

(d) Kandidati, ki imajo v anamnezi ali vzpostavljeni diagnozi: 

(1) astmo, ki jo je treba zdraviti z zdravili; 

(2) aktivno vnetje dihal; 

(3) aktivno sarkoidozo; 

(4) pnevmotoraks; 

(5) sindrom spalne apneje; 

(6) večjo operacijo prsnega koša; 

(7) pnevmonektomijo 

opravijo respiratorno oceno z zadovoljivim rezultatom, preden se lahko ocenijo kot 
sposobni. Kandidati z ugotovljeno diagnozo bolezenskega stanja iz točk (3) in (5) 
zadovoljivo opravijo kardiološko oceno, preden se lahko ocenijo kot sposobni. 

(e) Letalsko-medicinska ocena: 

(1) kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 s katerim koli bolezenskim stanjem iz 
predhodne točke (d) se napotijo k licenčnemu organu; 

(2) kandidati za zdravniško spričevalo razreda 2 s katerim koli bolezenskim stanjem iz 
predhodne točke (d) se ocenijo po posvetovanju z licenčnim organom; 

(f) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki so imeli popolno pnevmonektomijo, se 
ocenijo kot nesposobni.  

MED.B.020 Prebavni sistem  

(a) Kandidati ne smejo imeti funkcijske ali strukturne bolezni gastrointestinalnega trakta ali 
njegovih adneksov, ki bi lahko ogrožala varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence 
oziroma licenc. 

(b) Kandidati, ki imajo posledice zaradi bolezni ali kirurškega posega na katerem koli delu 
prebavnega trakta ali njegovih adneksov, ki bi jih lahko onesposobile med letom, zlasti 
zapore zaradi zožitve ali kompresije, se ocenijo kot nesposobni. 

(c) Kandidati ne smejo imeti hernij, ki bi lahko povzročile njihovo onesposobitev. 

(d) Kandidati, ki imajo bolezen gastrointestinalnega trakta, vključno s: 
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(1) ponavljajočimi se prebavnimi motnjami, ki se morajo zdraviti z zdravili; 

(2) vnetjem trebušne slinavke; 

(3) simptomatskimi žolčnimi kamni; 

(4) ugotovljeno diagnozo ali anamnezo kronične vnetne črevesne bolezni;  

(5) po operaciji prebavnega trakta ali njegovih adneksov, vključno z delno ali popolno 
kirurško odstranitvijo ali obvodom katerega koli drugega organa; 

se ocenijo kot nesposobni. Kot sposobni se lahko ocenijo po uspešnem zdravljenju ali 
popolnem okrevanju po operaciji in po zadovoljivo opravljeni gastroenterološki 
oceni.  

(e) Letalsko-medicinska ocena: 

(1) kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 z diagnozo bolezenskega stanja iz 
točk (2), (4) in (5) (d) se napotijo k licenčnemu organu; 

(2) sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2, ki imajo vnetje trebušne 
slinavke, se določi po posvetovanju z licenčnim organom. 

MED.B.025 Metabolični in endokrini sistem 

(a) Kandidati ne smejo imeti funkcijskih ali strukturnih presnovnih, prehranskih ali endokrinih 
motenj, ki bi lahko ogrozile varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

(b) Kandidati s presnovnimi, prehranskimi ali endokrinimi motnjami se lahko ocenijo kot 
sposobni, če dokažejo, da je stanje stabilno, in če zadovoljivo opravijo letalsko-medicinsko 
oceno. 

(c) Sladkorna bolezen 

(1) Kandidati s sladkorno boleznijo, ki se morajo zdraviti z inzulinom, se ocenijo kot 
nesposobni. 

(2) Kandidati s sladkorno boleznijo, ki je ni treba zdraviti z inzulinom, se ocenijo kot 
nesposobni, razen če lahko dokažejo, da obvladujejo sladkor v krvi.  

(d) Letalsko-medicinska ocena: 

(1) kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki za obvladovanje krvnega sladkorja 
potrebujejo druga zdravila in ne inzulin, se napotijo k licenčnemu organu; 

(2) sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2, ki za obvladovanje 
krvnega sladkorja ne uporabljajo inzulina, temveč druga zdravila, se določi po 
posvetovanju z licenčnim organom. 

MED.B.030 Hematologija 

(a) Kandidati ne smejo imeti hematoloških bolezni, ki bi lahko ogrozile varno izvajanje 
privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

(b) Za zdravniško spričevalo razreda 1 se hemoglobin preveri pri vsakem pregledu za izdajo 
zdravniškega spričevala. 

(c) Kandidati s hematološkim bolezenskim stanjem, kot so: 

(1) motnja koagulacije, hemoragična ali trombotična motnja;  

(2) kronična levkemija;  
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se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo opravijo letalsko-medicinsko oceno.  

(d) Letalsko-medicinska ocena: 

(1) kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 s katerim koli bolezenskim stanjem iz 
predhodne točke (c) se napotijo k licenčnemu organu; 

(2) sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 s katerim koli 
bolezenskim stanjem iz predhodne točke (c) se določi po posvetovanju z licenčnim 
organom. 

(e) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1, ki imajo katero koli od spodaj naštetih 
hematoloških bolezenskih stanj, se napotijo k licenčnemu organu: 

(1) nenormalen hemoglobin, vključno med drugim z anemijo, policitemijo ali 
hemoglobinopatijo;  

(2) znatno povečane limfne žleze; 

(3) povečano vranico. 

MED.B.035 Urogenitalen sistem 

(a) Kandidati ne smejo imeti funkcijske ali strukturne bolezni renalnega ali urogenitalnega 
sistema ali njegovih adneksov, ki bi lahko ogrozila varno izvajanje privilegijev iz ustrezne 
licence oziroma licenc. 

(b) Analiza urina je sestavni del vsakega letalsko-medicinskega pregleda. V urinu ne sme biti 
neobičajnih patološko pomembnih sestavin. 

(c) Kandidati s posledicami bolezni ali kirurških posegov na ledvicah ali urinarnem traktu, ki 
bi lahko povzročile njihovo onesposobitev, zlasti zapore zaradi zožitve ali kompresije, se 
ocenijo kot nesposobni.  

(d) Kandidati z urogenitalno boleznijo, kot so: 

(1) bolezen ledvic;  

(2) eden ali več sečnih kamnov ali anamneza, ki vključuje ledvične kolike; 

se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo opravijo nefrološko/urološko oceno. 

(e) Kandidati, ki so imeli večji kirurški poseg na urinarnem aparatu, ki je vključeval popolno 
ali delno ekscizijo ali obvod katerega koli izmed njegovih organov, se ocenijo kot 
nesposobni in se ponovno ocenijo po popolnem okrevanju, preden se lahko ocenijo kot 
sposobni. Pri kandidatih za zdravniško spričevalo razreda 1 ponovno oceno opravi licenčni 
organ. 

MED.B.040 Nalezljiva bolezen 

(a) Kandidati ne smejo imeti ugotovljene zdravstvene anamneze ali klinične diagnoze katere 
koli nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozila varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence, 
ki jo imajo. 

(b) Kandidati, ki so HIV pozitivni, se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo opravijo 
letalsko-medicinsko oceno. Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k 
licenčnemu organu. 
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MED.B.045 Porodništvo in ginekologija 

(a) Kandidatke ne smejo imeti funkcijskih ali strukturnih porodniških ali ginekoloških 
bolezenskih stanj, ki bi lahko ogrozila varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence 
oziroma licenc. 

(b) Kandidatke, ki so imele večji ginekološki kirurški poseg, se ocenijo kot nesposobne, dokler 
popolnoma ne okrevajo.  

(c) Nosečnost 

(1) Če AeMC ali AME v primeru nosečnosti meni, da je imetnica licence sposobna 
izvajati svoje privilegije, ji omeji obdobje veljavnosti zdravniškega spričevala do 
konca 26. tedna nosečnosti. Po tem času se zdravniško spričevalo začasno razveljavi. 
Začasna razveljavitev se odpravi, ko kandidatka po nosečnosti popolnoma okreva. 

(2) Imetnice zdravniškega spričevala razreda 1 lahko izvajajo privilegije iz svojih licenc 
samo do 26. tedna nosečnosti z omejitvijo OML. Brez poseganja v MED.B.001 v 
navedenem primeru omejitev OML lahko sprejme ali prekliče AeMC ali AME. 

MED.B.050 Mišično-kostni sistem  

(a) Kandidati ne smejo imeti prirojenih ali pridobljenih anomalij kosti, sklepov, mišic in kit, ki 
bi lahko ogrozile varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

(b) Višina kandidata mora ustrezati standardni višini sedeža, njegove roke in noge morajo biti 
dovolj dolge, njihova mišična moč pa zadostna za varno izvajanje privilegijev iz ustrezne 
licence oziroma licenc. 

(c) Kandidat mora zadovoljivo uporabljati mišično-skeletni sistem, kar mu omogoča varno 
izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. Sposobnost kandidatov se določi 
po posvetovanju z licenčnim organom. 

MED.B.055 Psihiatrija  

(a) Kandidati ne smejo imeti ugotovljene zdravstvene anamneze ali klinične diagnoze 
prirojenih ali pridobljenih duševne bolezni, nezmožnosti, stanj ali motenj, akutnih ali 
kroničnih, ki bi lahko ogrozili varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma 
licenc. 

(b) Kandidati z duševnimi ali vedenjskimi motnjami, ki jih povzroča alkohol ali uporaba 
oziroma zloraba drugih psihotropnih snovi, se ocenijo kot nesposobni, dokler ne 
pozdravijo odvisnosti od snovi in uspešno ne opravijo psihiatrične ocene po uspešnem 
zdravljenju. Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo k licenčnemu organu. 
Sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 se določi po posvetovanju z 
licenčnim organom. 

(c) Kandidati z duševnimi motnjami, kot so: 

(1) motnje v razpoloženju; 

(2) nevrotične motnje; 

(3) osebnostne motnje; 

(4) duševne ali vedenjske motnje; 

zadovoljivo opravijo psihiatrično oceno, preden se lahko ocenijo kot sposobni.  
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(d) Kandidati, ki so se v preteklosti enkrat ali večkrat namerno samopoškodovali, se ocenijo 
kot nesposobni. Kandidati zadovoljivo opravijo psihiatrično oceno, preden se lahko ocenijo 
kot sposobni. 

(e) Letalsko-medicinska ocena: 

(1) kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 s katerim koli bolezenskim stanjem iz 
predhodnih točk (b), (c) ali (d) se napotijo k licenčnemu organu; 

(2) sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 z bolezenskim stanjem iz 
točk (b), (c) ali (d) se določi po posvetovanju z licenčnim organom. 

(f) Kandidati z ugotovljeno anamnezo ali klinično diagnozo shizofrenije, shizotipskih ali 
psihotičnih motenj se ocenijo kot nesposobni. 

MED.B.060 Psihologija 

(a) Kandidati ne smejo imeti ugotovljenih psiholoških pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile 
varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

(b) Psihološka ocena se lahko zahteva v okviru specialističnega psihiatričnega ali 
nevrološkega pregleda ali kot njegova dopolnitev.  

MED.B.065 Nevrologija 

(a) Kandidati ne smejo imeti ugotovljene zdravstvene anamneze ali klinične diagnoze katerega 
koli nevrološkega bolezenskega stanja, ki bi lahko ogrozilo varno izvajanje privilegijev iz 
ustrezne licence oziroma licenc. 

(b) Kandidati z ugotovljeno anamnezo ali klinično diagnozo: 

(1) epilepsije; 

(2) ponavljajočih se motenj zavesti zaradi nejasnega razloga; 

se ocenijo kot nesposobni. 

(c) Kandidati z ugotovljeno anamnezo ali klinično diagnozo: 

(1) epilepsije, ki se po petem letu starosti ni več ponovila;  

(2) epilepsije, ki se ni ponovila že več kot deset let in se ne zdravi; 

(3) epileptiformnih anomalij EEG in osrednjih počasnih valov; 

(4) napredujoče ali nenapredujoče bolezni živčnega sistema; 

(5 enkratne epizode motnje zavesti zaradi negotovega vzroka; 

(6) izgube zavesti po poškodbi glave; 

(7) penetracijske poškodbe možganov; 

(8) poškodbe spinalnih ali perifernih živcev; 

opravijo dodatno oceno, preden se lahko ocenijo kot sposobni. Kandidati za zdravniško 
spričevalo razreda 1 se napotijo k licenčnemu organu. Sposobnost kandidatov za 
zdravniško spričevalo razreda 2 se določi po posvetovanju z licenčnim organom. 
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MED.B.070 Vizualni sistem 

(a) Kandidati ne smejo imeti prirojenih ali pridobljenih anomalij delovanja oči ali njihovih 
adneksov, aktivnega bolezenskega stanja, akutnega ali kroničnega, posledic kirurških 
posegov na očeh ali poškodb, ki bi lahko ogrozili varno izvajanje privilegijev iz ustrezne 
licence oziroma licenc. 

(b) Pregled  

(1) Za zdravniško spričevalo razreda 1: 

(i) je podroben pregled oči sestavni del prvega pregleda in se opravlja redno, 
odvisno od refrakcije in delovanja oči; in 

(ii) rutinski pregled oči je sestavni del pregledov za podaljšanje veljavnosti in 
obnovo. 

(2) Za zdravniško spričevalo razreda 2: 

(i) je rutinski pregled oči sestavni del prvega pregleda ter vseh pregledov za 
podaljšanje veljavnosti in obnovo; in 

(ii) podroben pregled oči se opravi, če obstajajo klinični znaki. 

(c) Ostrina vida na daljavo, s korekcijo ali brez nje, je: 

(1) za zdravniška spričevala razreda 1, 6/9 (0,7) ali boljša za posamezno oko in ostrina 
vida z obema očesoma 6/6 (1,0) ali boljša; 

(2) za zdravniška spričevala razreda 2, 6/12 (0,5) ali boljša za posamezno oko in ostrina 
vida z obema očesoma 6/9 (0,7) ali boljša. Kandidat z vidom v enem očesu, ki ne 
dosega predpisane vrednosti, se lahko oceni kot sposoben po posvetovanju z 
licenčnim organom, če zadovoljivo opravi oftalmološko oceno; 

(3) kandidati za prvo izdajo zdravniškega spričevala razreda 1 z vidom v enem očesu, ki 
ne dosega predpisanih vrednosti, se ocenijo kot nesposobni. Pri podaljšanju 
veljavnosti se kandidati, ki se jim je vid enega očesa poslabšal pod predpisano 
vrednost, napotijo k licenčnemu organu in se lahko ocenijo kot sposobni, če ni 
verjetno, da bi to ogrozilo varno izvajanje privilegijev iz licence, ki jo imajo. 

(d) Kandidat mora biti sposoben brati tablico N5 (ali drugo enakovredno tablico) z razdalje 
30–50 cm in tablico N14 (ali drugo enakovredno tablico) z razdalje 100 cm, s 
korekcijskimi pripomočki, če so predpisani. 

(e) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 morajo imeti normalno vidno polje in 
normalno binokularno funkcijo. 

(f) Kandidati, ki so imeli kirurški poseg na očesu, se lahko ocenijo kot sposobni, če 
zadovoljivo opravijo oftalmološko oceno.  

(g) Kandidati s klinično diagnozo keratokonusa se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo 
opravijo pregled pri oftalmologu. Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se napotijo 
k licenčnemu organu. 

(h) Kandidati, ki imajo: 

(1) astigmatizem;  

(2) anizometropijo; 

se lahko ocenijo kot sposobni, če zadovoljivo opravijo oftalmološko oceno. 
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(i) Kandidati z diplopijo se ocenijo kot nesposobni. 

(j) Očala in kontaktne leče. Če se zahteve glede vida lahko izpolnijo samo s korekcijskimi 
pripomočki, velja naslednje: 

(1) (i) za gledanje na daljavo, kandidat med izvajanjem privilegijev iz ustrezne 
licence oziroma licenc nosi očala ali kontaktne leče;  

(ii) za gledanje na blizu ima kandidat med izvajanjem privilegijev iz licence ves 
čas na voljo očala za uporabo na blizu; 

(2) med izvajanjem privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc ima takoj na voljo za 
takojšnjo uporabo rezervna očala z enako korekcijo; 

(3) korekcijski pripomoček zagotavlja optimalno vidno funkcijo, kandidat ga dobro 
prenaša in ustreza uporabi v letalstvu;  

(4) če kandidat uporablja kontaktne leče, morajo biti za vid na daljavo, monofokalne, 
niso obarvane in jih dobro prenaša; 

(5) kandidati z veliko refrakcijsko napako uporabljajo kontaktne leče ali očala z lečami z 
visokim indeksom; 

(6) za izpolnitev zahtev glede vida se uporabljajo največ ena očala; 

(7) ortokeratološke leče se ne uporabljajo. 

MED.B.075 Barvni vid  

(a) Kandidati morajo dokazati, da lahko brez težav zaznavajo barve, ki so potrebne za varno 
opravljanje nalog. 

(b) Pregled 

(1) Kandidati za prvo izdajo zdravniškega spričevala opravijo Ishiharov test. 

(2) Kandidati, ki ne opravijo uspešno Ishiharovega testa, opravijo dodatne preizkuse 
zaznavanja barv, da se ugotovi, ali so barvno varni. 

(c) Za zdravniško spričevalo razreda 1 morajo kandidati biti sposobni normalno zaznavati 
barve ali so barvno varni. Kandidati, ki ne opravijo uspešno dodatnih preizkusov 
zaznavanja barv, se ocenijo kot nesposobni. Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 
se napotijo k licenčnemu organu. 

(d) Pri zdravniških spričevalih razreda 2 se kandidatu, ki ne zaznava zadovoljivo barv, njegovi 
privilegiji omejijo na letenje podnevi.  

MED.B.080 Otorinolaringologija 

(a) Kandidati ne smejo imeti prirojenih ali pridobljenih anomalij delovanja ušes, nosa, sinusov 
ali grla (vključno z ustno votlino, zobmi in grlom), aktivnega patološkega stanja, akutnega 
ali kroničnega, ali posledic kirurških posegov ali poškodb, ki bi lahko ogrozile varno 
izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

(b) Sluh mora zadoščati za varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

(c) Pregled 

(1) Sluh se preveri pri vsakem pregledu. 
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(i) Pri zdravniških spričevalih razreda 1 in 2, če se licenci doda rating za 
instrumentalno letenje, se preveri sluh z avdiometrijo čistih tonov pri prvem 
pregledu, pri poznejših pregledih za podaljšanje veljavnosti ali obnovo pa 
vsakih pet let do dopolnjenega 40. leta, nato pa vsaki dve leti. 

(ii) Pri ločenem preizkusu sluha posameznega ušesa z avdiometrijo čistih tonov 
izguba sluha pri kandidatih za prvo zdravniško spričevalo ne sme presegati 
35 dB pri frekvencah 500, 1 000 ali 2 000 Hz, ali več kot 50 dB pri 3 000 Hz. 
Kandidati za podaljšanje veljavnosti ali obnovo z večjo izgubo sluha dokažejo 
zadovoljiv sluh.  

(iii) Kandidati z naglušnostjo dokažejo zadovoljiv sluh. 

(2) Podroben pregled ušes, nosa in grla se opravi pri pregledu za prvo izdajo 
zdravniškega spričevala razreda 1, nato pa, če obstajajo klinični znaki.  

(d) Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 z: 

(1) aktivnim patološkim procesom, akutnim ali kroničnim, v notranjem ali srednjem 
ušesu; 

(2) neozdravljeno perforacijo ali disfunkcijo bobniča oziroma bobničev; 

(3) motnjo vestibularne funkcije; 

(4) večjo omejitvijo nosnih poti;  

(5) disfunkcijo sinusov; 

(6) večjo anomalijo ali večjo akutno ali kronično okužbo ustne votline ali zgornjega 
dihalnega trakta;  

(7) večjo motnjo govora ali motnjo pri tvorjenju glasov; 

opravijo dodatne zdravniške preglede in ocene, da se ugotovi, da stanje ne ogroža varnega 
izvajanja privilegijev iz ustrezne licence.  

(e) Letalsko-medicinska ocena: 

(1) kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 z motnjo vestibularne funkcije se 
napotijo k licenčnemu organu.  

(2) sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2, ki imajo motnjo 
vestibularne funkcije, se določi po posvetovanju z licenčnim organom. 

MED.B.085 Dermatologija 

Kandidati ne smejo imeti ugotovljenih dermatoloških obolenj, ki bi lahko ogrozila varno izvajanje 
privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

MED.B.090 Onkologija 

(a) Kandidati ne smejo imeti ugotovljene primarne ali sekundarne rakave bolezni, ki bi lahko 
ogrozila varno izvajanje privilegijev iz ustrezne licence oziroma licenc. 

(b) Po zdravljenju zaradi rakave bolezni se kandidati lahko ocenijo kot sposobni, če 
zadovoljivo opravijo onkološko oceno. Kandidati za zdravniško spričevalo razreda 1 se 
napotijo k licenčnemu organu. Sposobnost kandidatov za zdravniško spričevalo razreda 2 
se določi po posvetovanju z licenčnim organom. 
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(c) Kandidati z ugotovljeno zdravstveno anamnezo ali klinično diagnozo intracerebralnega 
malignega tumorja se ocenijo kot nesposobni.  

Oddelek 3 

Posebne zahteve za zdravniška spričevala za licenco LAPL 

MED.B.095 Zdravniški pregled kandidatov za zdravniško spričevalo za licenco LAPL 

(a) Kandidat za zdravniško spričevalo za licenco LAPL se oceni v skladu z najboljšo letalsko 
medicinsko prakso. 

(b) Posebno pozorno se preveri kandidatova popolna zdravstvena anamneza. 

(c) Letalsko-medicinski pregled vključuje vsaj naslednje: 

(1) klinični pregled; 

(2) krvni tlak; 

(3) pregled urina; 

(4) vid; 

(5) sluh. 

(d) Po prvi izdaji zdravniškega spričevala za licenco LAPL se obseg letalsko-medicinskih 
pregledov do 50. leta starosti lahko zmanjša ob ustreznem upoštevanju kandidatove 
zdravstvene anamneze. 
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PODDEL C 

ZAHTEVE ZA ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA KONTROLORJEV ZRAČNEGA 
PROMETA 

REZERVIRANO 
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PODDEL D 

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO SPOSOBNOST KABINSKEGA OSEBJA 

Oddelek 1 

Splošne zahteve 

MED.D.001 Splošno  

Člani kabinskega osebja na zrakoplovu izvajajo naloge in odgovornosti, ki se zahtevajo v skladu s 
predpisi o letalski varnosti, samo če izpolnjujejo ustrezne zahteve tega dela. 

MED.D.005 Letalsko-medicinske ocene 

(a) Člani kabinskega osebja morajo opraviti letalsko-medicinske ocene, da se ugotovi, da 
nimajo psihične ali duševne bolezni, ki bi lahko povzročila njihovo onesposobitev ali 
nezmožnost opravljati dodeljene naloge in odgovornosti. 

(b) Vsak član kabinskega osebja mora opraviti letalsko-medicinsko oceno, preden se mu prvič 
dodelijo naloge na zrakoplovu, nato pa v presledkih največ 60 mesecev. 

(c) Letalsko-medicinske ocene opravlja AME, AeMC ali OHMP, če izpolnjuje zahteve iz 
MED.E.040. 

Oddelek 2 

Zahteve za letalsko-medicinsko oceno kabinskega osebja 

MED.D.020 Splošno  

Člani kabinskega osebja ne smejo imeti: 

(a) anomalij, prirojenih ali pridobljenih; 

(b) aktivne, latentne, akutne ali kronične bolezni ali nezmožnosti; 

(c) rane, poškodbe ali pooperativne posledice; in 

(d) učinkov ali stranskih učinkov predpisanih ali nepredpisanih terapevtskih, diagnostičnih ali 
preventivnih zdravil, ki jih uživajo, 

ki bi povzročili določeno stopnjo funkcionalne nezmožnosti, ki bi lahko povzročila onesposobitev 
kandidata ali njegovo nezmožnost za varno opravljanje nalog in odgovornosti. 

MED.D.025 Vsebina letalsko-medicinskih ocen 

(a) Prva letalsko-medicinska ocena vključuje najmanj: 

(1) oceno zdravstvene anamneze kandidata člana kabinskega osebja; in 

(2) klinični pregled:  

(i) kardiovaskularnega sistema; 
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(ii) dihalnega sistema; 

(iii) mišično-kostnega sistema; 

(iv) otorinolaringologijo; 

(v) vizualnega sistema; in 

(vi) barvnega vida. 

(b) Vsaka naslednja ponovna letalsko-medicinska ocena vključuje najmanj oceno zdravstvene 
anamneze člana kabinskega osebja in klinični pregled, če je potreben v skladu z najboljšo 
medicinsko prakso. 

(c) Za namen točk (a) in (b), če obstajajo dvom ali klinični znaki, se v letalsko-medicinsko 
oceno člana kabinskega osebja vključijo vsi dodatni zdravniški pregledi, testi in preiskave, 
ki so po mnenju AME, AeMC ali OHMP potrebni. 

Oddelek 3 

Dodatne zahteve za kandidate za potrdilo kabinskega osebja ali njegove imetnike 

MED.D.030 Zdravniško poročilo kabinskega osebja  

(a) Po vsaki opravljeni letalsko-medicinski oceni kandidatom za potrdilo kabinskega osebja in 
imetnikom takega potrdila: 

(1) AME, AeMC ali OHMP zagotovi zdravniško poročilo kabinskega osebja; in 

(2) kandidati povezane informacije ali kopijo svojega zdravniškega poročila kabinskega 
osebja predložijo operatorju, ki uporablja njihove storitve. 

(b) Zdravniško poročilo kabinskega osebja 

V zdravniškem poročilu kabinskega osebja se navedejo datum letalsko-medicinske ocene, 
ali je bil član kabinskega osebja ocenjen kot sposoben ali nesposoben, datum naslednje 
zahtevane letalsko-medicinske ocene in, če je ustrezno, morebitne omejitve. Vsi drugi 
zdravstveni podatki so zaupni v skladu z MED.A.015. 

MED.D.035 Omejitve  

(a) Če imetniki potrdila kabinskega osebja ne izpolnjujejo v celoti zdravstvenih zahtev iz 
Oddelka 2, AME, AeMC ali OHMP oceni, ali lahko varno izvajajo naloge kabinskega 
osebja ob upoštevanju ene ali več omejitev.  

(b) Vse omejitve izvajanja privilegijev, ki se sprejmejo s potrdilom kabinskega osebja, se 
navedejo v zdravniškem poročilu kabinskega osebja in jih lahko prekliče samo AME, 
AeMC ali pa OHMP po posvetovanju z AME. 
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PODDEL E 

ZDRAVNIKI ZA LETALSKO OSEBJE (AERO-MEDICAL EXAMINERS – AME), 

SPLOŠNI ZDRAVNIKI (GENERAL MEDICAL PRACTITIONERS – GMP), ZDRAVNIKI 

MEDICINE DELA (OCCUPATIONAL HEALTH MEDICAL PRACTITIONERS – OHMP) 

Oddelek 1 

Zdravniki za letalsko osebje (AME) 

MED.E.001 Privilegiji 

(a) Privilegiji AME so izdaja, podaljševanje veljavnosti in obnova zdravniških spričeval 
razreda 2 in zdravniških spričeval za licenco LAPL ter opravljanje ustreznih zdravniških 
pregledov in ocen. 

(b) Imetniki pooblastila AME lahko zaprosijo za razširitev svojih privilegijev zaradi vključitve 
zdravniških pregledov za podaljšanje veljavnosti in obnovo zdravniških spričeval 
razreda 1, če izpolnjujejo zahteve iz MED.E.015. 

(c) Obseg privilegijev AME in pogoji zanje se določijo v pooblastilu. 

(d) Imetniki pooblastila AME opravljajo letalsko-medicinske preglede in ocene samo v državi 
članici, ki jim je izdala pooblastilo AME, razen če: 

(1) jim je država članica gostiteljica odobrila izvajanje njihove poklicne dejavnosti kot 
zdravnikom specialistom; 

(2) so obvestili pristojni organ države članice gostiteljice, da nameravajo opravljati 
letalsko-medicinske preglede in ocene ter izdajati zdravniška spričevala v okviru 
svojih privilegijev kot AME; in 

(3) so prejeli navodila pristojnega organa države članice gostiteljice.  

MED.E.005 Vloga 

(a) Vloga za pooblastilo AME se predloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ. 

(b) Kandidati za pooblastilo AME pristojnemu organu predložijo: 

(1) osebne podatke in naslov ordinacije;  

(2) dokazno dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz MED.E.010, vključno s potrdilom 
o opravljenem usposabljanju iz letalske medicine, ki ustreza privilegijem, za katere 
zaprosijo; 

(3) pisno izjavo, da bo AME izdajal zdravniška spričevala na podlagi zahtev tega dela in 
povezanih sprejemljivih načinov usklajevanja (Acceptable Means of Compliance –
AMC), ki jih je sprejela Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).   

(c) Če AME opravlja letalsko-medicinske preglede na več lokacijah, pristojnemu organu 
sporoči ustrezne informacije o vseh lokacijah ordinacij. 
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MED.E.010 Zahteve za izdajo pooblastila AME 

Kandidati za pooblastilo AME, ki imajo privilegije za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali 
obnovo zdravniškega spričevala razreda 2, morajo: 

(a) biti polno usposobljeni in imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter 
potrdilo o opravljenem specialističnem usposabljanju; 

(b) opravili osnovni tečaj usposabljanja iz letalske medicine; 

(c) pristojnemu organu dokazati, da: 

(1) imajo ustrezne prostore, postopke, dokumentacijo in delujočo opremo, ki ustrezajo 
letalsko-medicinskim pregledom; in 

(2) imajo vzpostavljene potrebne postopke in pogoje za zagotovitev zaupnosti 
zdravstvenih podatkov.  

MED.E.015 Zahteve za razširitev privilegijev 

Kandidati za pooblastilo AME za razširitev privilegijev na izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo 
zdravniških spričeval razreda 1 morajo imeti veljavno pooblastilo AME in: 

(a) opravljenih najmanj 30 pregledov za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo zdravniških 
spričeval razreda 2 v zadnjih petih letih pred oddajo vloge;  

(b) opravljen nadaljevalni tečaj usposabljanja iz letalske medicine; in 

(c) opravljeno praktično usposabljanje v AeMC. 

MED.E.020 Tečaji usposabljanja iz letalske medicine 

(a) Tečaje usposabljanja iz letalske medicine odobri pristojni organ države članice, v kateri 
ima organizacija, ki ga organizira, svoj sedež. Organizacija, ki organizira tečaj, dokaže, da 
je učni program usposabljanja ustrezen ter da imajo osebe, odgovorne za izvajanje 
usposabljanja, ustrezno znanje in izkušnje. 

(b) Razen pri usposabljanju za osvežitev znanja, se tečaji usposabljanja zaključijo s pisnim 
izpitom iz predmetov, vključenih v vsebino tečaja.  

(c) Organizacija, ki organizira tečaj, izda potrdilo o opravljenem tečaju kandidatom, ki so 
uspešno opravili izpit. 

MED.E.025 Spremembe pooblastila AME 

(a) AME obvestijo pristojni organ o naslednjih spremembah, ki bi lahko vplivale na njihovo 
pooblastilo: 

(1) če regulativni organ za zdravstvo proti njim uvede disciplinski postopek ali 
preiskavo;  

(2) če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bilo odobreno pooblastilo, vključno z 
vsebino izjav, priloženih vlogi; 

(3) če niso več izpolnjene zahteve za izdajo; 

(4) če pride do spremembe kraja oziroma krajev izvajanja dejavnosti zdravnika za 
letalsko osebje ali korespondenčnega naslova. 
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(b) Če pristojnega organa ne obvestijo, se jim začasno odvzamejo ali prekličejo privilegiji 
pooblastila.   

MED.E.030 Veljavnost pooblastil AME 

Pooblastilo AME se izda za največ tri leta. Obdobje njegove veljavnosti se podaljša, če imetnik: 

(a) še naprej izpolnjuje splošne pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti 
in ohranitev registracije kot zdravnik v skladu z nacionalno zakonodajo;  

(b) opravi usposabljanje za osvežitev znanja iz letalske medicine v zadnjih treh letih; 

(c) opravi najmanj deset zdravniških pregledov vsako leto;  

(d) še naprej izpolnjuje pogoje iz svojega pooblastila; 

(e) izvaja svoje privilegije v skladu s tem delom. 

Oddelek 2 

Splošni zdravniki (GMP) 

MED.E.035 Zahteve za splošne zdravnike  

(a) GMP delujejo kot AME za izdajo zdravniških spričeval za licenco LAPL samo:  

(1) če opravljajo svojo dejavnost v državi članici, v kateri imajo ustrezen dostop do 
popolne zdravstvene evidence kandidatov; in 

(2) v skladu z vsemi dodatnimi zahtevami, določenimi na podlagi nacionalne 
zakonodaje. 

(b) Za izdajo zdravniških spričeval za licenco LAPL morajo biti splošni zdravniki polno 
usposobljeni in morajo imeti dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v skladu z 
nacionalno zakonodajo.  

(c) GMP, ki delujejo kot AME, morajo prijaviti svojo dejavnost pristojnemu organu.  

Oddelek 3 

Zdravniki medicine dela (OHMP) 

MED.E.040 Zahteve za zdravnike medicine dela  

OHMP opravljajo letalsko medicinske ocene kabinskega osebja samo, če 

(a) je pristojni organ prepričan, da ustrezni nacionalni sistem medicine dela lahko zagotovi 
izpolnjevanje ustreznih zahtev tega dela; 

(b) imajo dovoljenje za opravljanje zdravniške prakse in so usposobljeni iz medicine dela v 
skladu z nacionalno zakonodajo; in  

(c) so pridobili znanje iz letalske medicine, ki ustreza operativnemu okolju kabinskega osebja. 


