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Kontrollpiloodi tunnistuse taotlemise teenusstandard

1.

TEENUSE ÜLDINE INFORMATSIOON

1.1

Kontrollpiloodi tunnistus on Lennuameti poolt välja antud dokument nõuetele vastavate
vajalike teadmiste, tausta ning asjakohaste kogemustega pilootidele. Kontrollpiloodi
tunnistuse omanik hindab piloodiloa, klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse taotlejate või klassi/tüübi-/instruktori pädevuse pikendajate/taastajate teadmisi ja praktilisi oskusi talle
tunnistusega antud õiguste ulatuses.

1.2

Järelevalvet kontrollpilootide tegevuse nõuetele vastavuse üle teostab Lennuamet.

1.3

Lennuamet annab kontrollpiloodi tunnistuse 30 päeva jooksul peale kõigi nõutavate
dokumentide laekumist, kui taotluse esitaja vastab järgmistele nõuetele:
a)
kontrollpiloodi õiguste jaoks vajalikud teadmised, taust ja asjakohased kogemused;
b)
tema suhtes ei ole viimase kolme aasta jooksul rakendatud sanktsioone, sealhulgas
Komisjoni määruse nr 1178/2011 kohaselt välja antud lubade, pädevusmärgete või
tunnistuste piiranguid algmääruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr
216/2008) ja selle rakenduseeskirjade täitmata jätmise tõttu.

1.4

Õiguslikud alused
a)
Komisjoni määrus (EL) nr 1178/2011;
b)
Lennundusseadus;
c)
Teede- ja sideministri 21.12.2001 määrus nr 125 „Lennundusspetsialistide vanusele
ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning
lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud
lennunduslubade tunnustamise eeskiri“.

1.5

Võimalused kontakteerumiseks kontrollpiloodi tunnistuse küsimustes:
a)
e-kirja teel aadressil fcl@ecaa.ee;
b)
kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn);
c)
helistades tel. 610 3573.

2.

TEENUSE KIRJELDUS

2.1
Taotluse täitmine ja esitamine
2.1.1 Tunnistuse taotlus esitatakse Lennuametile kirjalikult. Lennuameti kodulehel on saadaval
taotluse vorm, millele tuleb lisada:
d)
kontrollpiloodi hindamisleht;
e)
kontrollpilootide standardimiskursuse läbimise tõend või tunnistus;
f)
tõendid taotletava kontrollpiloodi kategooria jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta.
2.1.2 Tunnistuse pikendamise taotlus esitatakse Lennuametile kirjalikult. Lennuameti kodulehel
on saadaval taotluse vorm, millele tuleb lisada:
a)
kontrollpiloodi hindamisleht;
b)
kontrollpilootide täienduskursusel osalemise tõend või tunnistus.
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2.2
Tunnistuse väljastamine
2.2.1 Kui on esitatud kõik nõutavad dokumendid ja kontrollpiloodi tunnistuse taotleja vastab
Komisjoni määruse nr 1178/2011 K-alajao ning EASA juhenddokumentide või teede- ja
sideministri määruse nr 125 vastavatele nõuetele, annab Lennuamet kontrollpiloodi
tunnistuse välja 30 päeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide esitamisest.
2.2.2 Puuduvast või täpsustamist vajavast infost/dokumentidest teavitab Lennuamet taotlejat
esimesel võimalusel.
2.2.3 Lennuamet väljastab tunnistuse kontrollpiloodile või tema tööandja esindajale allkirja vastu
tunnistuse koopial. Allkirjale lisatakse tunnistuse väljastamise kuupäev.
2.3
Vanemkontrollpiloodi volitamine
2.3.1 Vanemkontrollpilootide volitamine toimub vastavalt EASA juhenddokumendi punktile
AMC1 FCL.1020; FCL.1025. Vanemkontrollpiloodi volituse taotlejad peavad:
a)
omama kehtivat kontrollpiloodi tunnistust vastavate õigustega;
b)
omama vähemalt 3 aastast kogemust kontrollpiloodina. Taotlejal ei tohi olla
lennundusõigusaktide rikkumisi;
c)
olema vastu võtnud vähemalt 10 kontroll-lendu FCL-osa kontrollpiloodina.
2.3.2 Taotlejad peavad osalema vanemkontrollpilootide seminaril, mida korraldab Lennuamet.
Kursus kestab 0,5 päeva ja sisaldab järgmisi teemasid:
a)
kursuse-eelne iseõppimine;
b)
õigusaktid;
c)
vanemkontrollpiloodi roll;
d)
kontrollpiloodi hindamine;
e)
riigi administratiivsed nõuded.
2.3.3 Volituse kehtivusaeg on sama, mis taotleja kontrollpiloodi tunnistusel, ning kontrollpiloodi
tunnistusele tehakse sellekohane märge
2.3.4 Volituse pikendamiseks peab vanemkontrollpiloot olema volituse kehtivuse ajal teostanud
vähemalt ühe kontrollpiloodi hindamise.
2.4
Tunnistuse tingimuste muutmine
2.4.1 Kontrollpiloodi tunnistusele kantud andmeid saab muuta tunnistuse omaniku taotluse alusel.
2.4.2 Tunnistuse muutmist saab taotleda vastavalt punktis 2.1 toodule, esitades:
a)
taotluse olenevalt muudatuse iseloomust;
b)
uue kontrollpiloodi kategooria või õhusõiduki tunnistusele kandmiseks
tõendusmaterjali vastavate tingimuste täitmise kohta.
Tunnistuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine
2.5.1 Lennuamet võib tunnistusega kaasnevaid õigusi piirata, peatada või need kehtetuks
tunnistada muu hulgas juhul, kui tunnistuse omanik:
a)
taotleb tunnistuse peatamist, kehtetuks tunnistamist või piiramist;
b)
ei vasta enam kohaldatavatele nõuetele;
c)
on esitanud võltsitud dokumentaalseid tõendeid tunnistuse saamiseks;
d)
on võltsinud tunnistuse andmeid;
e)
teostab tunnistusest tulenevaid õigusi alkoholi või narkootikumide mõju all;
f)
rikub kohaldatavaid käitamisnõudeid;
g)
eirab eeskirju või kasutab tunnistust pettuse eesmärgil;
h)
käitub vastuvõetamatult kontrollpiloodi ülesannete või kohustuste täitmise mis tahes
etapil.
2.5
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2.5.2 Lennuamet tunnistab tunnistuse kehtetuks, kui tunnistuse omanik taotleb andmete üleviimist
ja tunnistuse väljaandmist mõne teise EASA liikmesriigi pädeva asutuse poolt.
2.5.3 Peatatud või kehtetuks tunnistatud tunnistus tagastatakse viivitamata Lennuametile.
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