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Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

 
 

ROZHODNUTÍ č. 2013/016/R 
 

VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY  
 

ze dne 8. srpna 2013, 
 
 

kterým se mění rozhodnutí č. 2011/015/R výkonného ředitele Agentury ze dne 
15. prosince 2011 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu 

Části-MED1 
 

„Změna AMC pro osvědčování zdravotní způsobilosti pilotů (LAPL2)“ 
 
 

VÝKONNÝ ŘEDITEL EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ 
 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 
20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení 
Evropské agentury pro bezpečnost letectví („Agentury“)3 (dále jen „základní 
nařízení“), a zejména článek 38(3)(a) tohoto nařízení, 
 
s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým 
se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním 
letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/20084, a zejména 
bod MED.B.095 Přílohy IV (Část-MED) tohoto nařízení. 
 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 

                                                            
1  Rozhodnutí č. 2011/015/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 

15. prosince 2011 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise 
(EU) č. 1178/2011 ze dne ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a 
správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 216/2008 „Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED (Příloha 
IV)“ 

2  LAPL: Light Aircraft Pilot Licence (průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel). 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných 

pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým 
se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. 
L 79, 19.03.2008, s. 1), naposledy změněné nařízením Komise (EU) č. 6/2013 ze dne 8. ledna 
2013 (Úř. věst. L 4, 09.01.2013, s. 34). 

4 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické 
požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1). Nařízení naposledy 
změněné nařízením Komise (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012 (Úř. věst. L 100, 
05.04.2012, s. 1). 
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(1) Výkonný ředitel vydal přijatelné způsoby průkazu v příloze k rozhodnutí 
č. 2011/015/R výkonného ředitele Agentury ze dne 15. prosince 2011 (první 
vydání). 

 
(2) Agentura vydává, v souladu s článkem 18(c) základního nařízení, certifikační 

specifikace (CS) a přijatelné způsoby průkazu (AMC), jakož i poradenský 
materiál (GM) pro uplatňování základního nařízení a jeho prováděcích 
pravidel. 

 
(3) Toto rozhodnutí stanovuje přijatelné způsoby průkazu pro leteckolékařské 

posouzení žadatelů o osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL, 
u kterých se v anamnéze vyskytuje rakovina nebo závažné kožní 
onemocnění. 

 
(4) Agentura, v souladu s článkem 52(1)(c) základního nařízení a články 5(3), 6 a 

7(2) postupu pro předpisovou činnost5, široce konzultovala zúčastněné strany 
ohledně záležitostí, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, a následně 
poskytla písemnou reakci k obdrženým připomínkám6. 

 
 
ROZHODL TAKTO: 
 

Článek 1 
 
„Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED“ rozhodnutí 
výkonného ředitele č. 2011/015/R se tímto mění podle přílohy k tomuto rozhodnutí. 
 
 

Článek 2 
 
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem uveřejnění v Úřední publikaci Agentury. 
 
 
V Kolíně nad Rýnem dne 8. srpna 2013 

 
 

Patrick GOUDOU 
 

                                                            
5 Agentura je povinna postupovat podle strukturovaného postupu pro předpisovou činnost, jak je 

požadováno článkem 52(1) základního nařízení. Tento postup byl přijat správní radou (MB) 
Agentury a je odkazován jako „postup pro předpisovou činnost“. Viz rozhodnutí správní rady týkající 
se postupu, který má být použit Agenturou pro vydávání stanovisek, certifikačních specifikací a 
poradenského materiálu (postup pro předpisovou činnost), rozhodnutí MB EASA č. 01-2012 ze dne 
13. března 2012. 

6 http://easa.europa.eu/rulemaking/r-archives.php#crd. 
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Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

 
 

 

 

Přijatelné způsoby průkazu 
a poradenský materiál  

k  
Části-MED 

 

 

 

Amendment 1 

8. srpna 20131 

 

                                                            

1 Datum vstupu v platnost tohoto amendmentu viz rozhodnutí č. 2013/016/R v Úřední publikaci 
Agentury. 
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AMC K ČÁSTI-MED AMENDMENT 1 – INFORMACE O ZMĚNÁCH 

Text změn je upraven tak, aby bylo patrné zrušení textu nebo vložení nového textu nebo odstavce, jak 
je uvedeno níže: 

1. Text, který má být zrušen, je přeškrtnut: zrušený; 

2. Nový text, který má být vložen, je zvýrazněn šedě: nový; a 

3. … znamená, že zbývající předcházející text nebo text následující po uvedené změně zůstává 
beze změn. 

 

Změny 

Přímo za AMC16 MED.B.095 následujícím způsobem vytvořte nové AMC17 MED.B.095 a nové 
AMC18 MED.B.095 v: 

- AMC k Části-MED 

- Hlava B – Zvláštní požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy a osvědčení 
zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL 

- AMC pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, 2. třídy a zdravotní způsobilosti pro 
průkaz LAPL 

- Oddíl 4 – Zvláštní požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL 

AMC17 MED.B.095 Dermatologie 

V případech, kdy je kožní afekce spojena se systémovým onemocněním, měla by se věnovat 
podrobná pozornost základnímu onemocnění před tím, než se bude zvažovat posouzení způsobilosti.  

AMC18 MED.B.095 Onkologie 

(a) V případě maligního onemocnění mohou být žadatelé posouzeni jako způsobilí, jestliže: 

(1) po léčbě neexistuje žádný důkaz o reziduích maligního onemocnění, která by mohla 
ohrozit bezpečnost letu; 

(2) od konce primární léčby uplynula příslušná doba, závisející na typu nádoru; 

(3) riziko zdravotního selhání za letu kvůli recidivě nebo metastáze je dostatečně nízké; 

(4) neexistuje žádný důkaz o krátkodobých nebo dlouhodobých následcích léčby, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost letu. 

(b) Měla by být přijata opatření k onkologickému sledování v odpovídajících časových termínech.  

… 


