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Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemise teenusstandard
1.

TEENUSE ÜLDINE INFORMATSIOON

1.1.

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat on Lennuameti poolt välja antud dokument ärilise
lennutegevusega tegelevate lennuettevõtjate õhusõiduki meeskonnaliikmetele riigipiiri
ületamisega seotud tööülesannete täitmise lihtsustamiseks.

1.2.

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat annab õiguse siseneda kolmandasse riiki 72 tunniks
ilma viisata, riigist väljuda ja naasta üle välispiiri mistahes ajal.

1.3.

Lennuamet annab õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi välja 10 tööpäeva jooksul peale
kõigi nõutavate dokumentide laekumist, kui taotluse esitaja vastab järgmistele nõuetele:
a)
Eestis registreeritud lennuettevõtja juures töötav õhusõiduki meeskonnaliige, kes on
Eesti kodanik või Eestis elamisluba või elamisõigust omav välismaalane, kes täidab
oma tööülesandeid õhusõiduki pardal ja kellel on seetõttu vaja ületada riigipiiri
lihtsustatud korras;
b)
edukas lennundusseaduse §-s 469 nimetatud taustakontrolli läbimine.

1.4

Õiguslikud alused
a)
Lennundusseadus
b)
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2004 määrus nr 180 „Õhusõiduki
meeskonnaliikme sertifikaadi vorm ja väljaandmise kord“

1.5

Võimalused kontakteerumiseks meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemise 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 esitamine

2.1.1 Sertifikaadi taotluse vabas vormis esitab lennuettevõtja Lennuametile kirjalikult.
2.1.2

Taotluses esitatakse alljärgnevad andmed õhusõiduki meeskonnaliikme kohta:
a)
ees- ja perekonnanimi (isikut tõendavas dokumendis kajastuv nimi);
b)
sünniaeg;
c)
sugu;
d)
kodakondsus;
e)
tööandja ja ametikoht;
f)
tähtajalise elamisloa ning vajadusel ka tööloa kehtivusaeg, kui isik on Eestis
tähtajalist elamisluba omav välismaalane.

2.1.3 Taotlusele lisatakse:
a)
isiku allkirja näidis;
b)
värvifoto mõõtmetega 40×50 mm (fotol isik otsevaates, ilma peakatteta, erariietes
ning heledal taustal);
c)
kinnitus isiku suhtes läbi viidud taustakontrolli kohta või isikuandmete ankeet koos
seda toetavate dokumentidega taustakontrolli läbiviimiseks;
d)
koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (sh koopia
isikutunnistusest või elamis- ja tööloa kleebisest, kui isik on Eestis elamisluba omav
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2.2

välismaalane).
Riigilõivu tasumine

2.2.1 Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu
riigilõivuseaduses sätestatud määras.
2.2.2 Rekvisiidid riigilõivu tasumiseks on leitavad Lennuameti kodulehel.
2.2.3 Selgitusse märkida taotleja nimi, õhusõidukii meeskonnaliikme sertifikaadi väljaandmise
eest.
2.3

Taotluse menetlemine

2.3.1 Kui on esitatud kõik nõutavad dokumendid, lennuettevõtja töötaja vastab lennundusseaduse
§ 232 lõikes 1 sätestatud nõuetele, on edukalt läbinud lennundusseaduse § 469 nimetatud
taustakontrolli ning toimingu eest on tasutud riigilõiv, väljastab Lennuamet õhusõiduki
meeskonnaliikme sertifikaadi 10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide
esitamisest.
2.3.2 Kui koos taotlusega esitatakse isikuandmete ankeet taustakontrolli läbimiseks, väljastab
Lennuamet õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi 10 tööpäeva jooksul kinnituse
saamisest taustakontrolli eduka läbimise kohta, sertifikaadi väljastamise koguaeg taotluse
esitamisest on kuni 59 päeva.
2.3.3 Puuduvast või täpsustamist vajavast infost / dokumentidest teavitab Lennuamet taotlejat
esimesel võimalusel.
2.3.4 Kui Lennuamet ei saa kinnitust taustakontrolli eduka läbimise kohta, siis õhusõiduki
meeskonnaliikme sertifikaati ei väljastata ning taotlejale saadetakse selle kohta otsus. Juhul
kui Lennuamet saab taustakontrolli eduka läbimise kohta kinnituse hiljem, siis teavitatakse
sellest taotlejat, paludes ühtlasi infot, kas taotleja soovib menetlust jätkata. Menetluse
jätkumisel väljastatakse sertifikaat 10 tööpäeva jooksul.
2.3.5 Juhul, kui taotluse vastuvõtmisel on alust eeldada, et sertifikaadi väljastamine ei ole 10
tööpäeva jooksul võimalik, teavitatakse sellest taotluse esitajat (põhjuseks võib olla
üheaegselt menetluses olevate taotluste suur arv, trükitehnilised põhjused vms).
2.3.6 Lennuamet väljastab sertifikaadi õhusõiduki meeskonnaliikmele või tema tööandja
esindajale allkirja vastu sertifikaadi valguskoopial. Allkirjale lisatakse sertifikaadi
väljastamise kuupäev.
2.4

Sertifikaadil olevate tingimuste muutmine

2.4.1 Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadile kantud andmeid ei saa muuta. Juhul kui
sertifikaadil olevad andmed muutuvad, tuleb esitada uus taotlus.
2.5

Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine

2.5.1 Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks, kui õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi omanik:
a)
ei vasta lennundusseaduse § 232 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
b)
ei ole edukalt läbinud lennundusseaduse § 469 nimetatud taustakontrolli.
2.5.2 Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse viivitamata Lennuametile.
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