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Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamise teenusstandard

Lühikirjeldus
Komisjoni 05. november 2015 määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 11.3.1 kohaselt tuleb isikute, kes
teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti,
lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli, suhtes
kohaldada esmast sertifitseerimist või tunnustamist.
18

Vastavalt Lennundusseaduse § 46 lõikele 1 on julgestusmeetmeid kohaldava isiku tööülesanded
seotud isikute, nendega kaasas olevate esemete, käsipagasi, registreeritud pagasi, lennuettevõtja
posti ja saadetiste, posti, kauba, pardavarude ja lennuväljavarude julgestusalase läbivaatuse
teostamise, sõidukite kontrollimise, lennuvälja ja kopteriväljaku julgestuspiirangualadele
juurdepääsu kontrolli ning patrullide tegemisega.
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Vastavalt Lennundusseaduse § 46 lõikele 3 võib Lennuamet julgestusmeetmeid iseseisvalt
kohaldavale isikule tunnustuse anda, kui isik on vähemalt 19-aastane Eesti alaline elanik või Euroopa
Liidu või NATO liikmesriigi kodanik, kes valdab riigikeelt vähemalt B2-tasemel, omab vähemalt
keskharidust, on läbinud oma tööülesannete täitmiseks vajaliku koolituse ning kes on edukalt
läbinud taustakontrolli.
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Lennundusseaduse § 46
ning 26. märtsi 2015 määruse nr 25 kehtestatakse täpsemad nõuded
julgestusmeetmeid
kohaldava
isiku
koolitusele,
koolituse
läbiviimise
sagedusele
ja
dokumenteerimisele.
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Vastavalt Lennundusseaduse § 46 peab julgestusmeetmeid iseseisvalt kohaldav isik olema
18
Lennuameti poolt tunnustatud. Tuginedes nii Lennundusseaduse § 46
kui ka määruse nr 25
kohaselt tunnustab Lennuamet julgestusmeetmeid iseseisvalt kohaldavat isikut, kes on läbinud
määruse § 2 nimetatud koolituse ning koolituse lõpus sooritanud § 2 lõikes 4 nimetatud teooria- ja
praktilise osa testi positiivse tulemusega vähemalt 90% ulatuses.
1. Õiguslikud alused
Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamist reguleerivad muuhulgas:
•
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008 määruse (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb
tsiviillennunduse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002;
•
Komisjoni 05. novembri 2015 määrus (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette
lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed ;
•
Haldusmenetluse seadus;
•
Lennundusseadus;
•
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2015. määrus nr 25 „Täpsemad nõuded
julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja
dokumenteerimisele“.

2. Nõuded taotlejale
Lennuameti poolt kooskõlastatud koolitusprogrammi alusel lennundusjulgestuskoolitusi läbi viiv isik
esitab Lennuametile taotluse julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamiseks lihtkirjalikus
vormis, märkides taotluses ära, milliseid pädevusi koolituse läbinud isikule taotletakse.
3. Piiriülene tegutsemine
Vastavalt Komisjoni 05. novembri 2015 määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punktile 11.7.1 tunnustatakse
teises liikmesriigis, kõiki isiku omandatud oskusi, mille eesmärk on määrusest (EÜ) nr 300/2008 ja
selle rakendusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

4. Taotluse täitmine ja esitamine
Tunnustuse saamiseks esitatakse Lennuametile koolitaja poolt kirjalik taotlus (taotluse võib esitada
ka elektroonselt), märkides taotluses ära, milliseid pädevusi koolituse läbinud isikule taotletakse.
Taotlusega koos esitatakse teooria- ja praktilise osa testi tulemused (eksamiprotokoll) kahes
eksemplaris, milles märgitakse:
•
ees- ja perekonnanimi (isikut tõendavas dokumendis kajastuv nimi);
•
isikukood;
•
tööandja ja ametikoht;
•
teooriaeksami ja praktilise testi tulemused;
Taotluse saate esitada:
1. vahetult Lennuameti lennundusjulgestuse osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel
09.00 – 12.00 ja 13.00 - 15.00)
2. kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn) või elektrooniliselt edastades digitaalselt
allkirjastatud taotluse e-posti aadressil avsec@ecaa.ee
5. Riigilõivu tasumine
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Vastavalt Lennundusseaduse § 46
lõikele 13 tuleb julgestusmeetmeid kohaldava isiku
tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda
riigilõivu.
2
Vastavalt Riigilõivu seaduse paragrahvi 177 on riigilõivu suurus julgestusmeetmeid kohaldava isiku
tunnustamise eest 4 eurot.
6. Taotluse menetlemine
Kui on esitatud kõik nõutavad dokumendid ning tasutud riigilõiv, vaatab Lennuamet esitatud taotluse
läbi 5 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest ning teeb otsuse isiku tunnustamise või
tunnustamata jätmise kohta. Puuduvast või täpsustamist vajavast infost/dokumentidest teavitatakse
taotlejat esimesel võimalusel. Lennuamet teavitab taotluse esitajat kirjalikult julgestusmeetmeid
kohaldava isiku tunnustamisest või tunnustamata jätmisest.
Lennuamet keeldub julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse andmisest ja tunnustuse
kehtivuse pikendamisest järgmistel juhtudel:
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1) taotleja ei vasta Lennundusseaduse § 46 lõikes 3 sätestatud nõuetele;
9
2) taotleja suhtes esineb Lennundusseaduse § 46 lõikes 4 sätestatud asjaolu;
3) taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamist ning mille
esitamata jätmise korral tuleks tunnustuse andmisest või tunnustuse kehtivuse pikendamisest
keelduda käesoleva lõike punktis 1 sätestatud alusel.
Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamata jätmisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult
30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.
7. Tegevusloa tingimuste muutmine
Ei ole.
8. Tegevusloa peatamine
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Lähtudes Lennundusseaduse § 46 lõikest 11 võib julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse
täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui:
1) isik ei läbi ettenähtud sagedusega korduvkoolitust;
2) isik ei taotle korduvat tunnustamist julgestusmeetmeid kohaldava isikuna kolme kuu jooksul
enne tunnustuse kehtivuse lõppemist;
3) riikliku järelevalve käigus ilmneb, et isikul ei ole nõutaval tasemel teadmisi või oskusi;
4) isiku terviseseisund ei võimalda täita tema tööülesandeid;
7
5) isiku suhtes esineb Lennundusseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud asjaolu.
9. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine
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Lähtudes Lennundusseaduse § 46 lõikest 11 võib julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse
täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui:
1) isik ei läbi ettenähtud sagedusega korduvkoolitust;
2) isik ei taotle korduvat tunnustamist julgestusmeetmeid kohaldava isikuna kolme kuu jooksul
enne tunnustuse kehtivuse lõppemist;
3) riikliku järelevalve käigus ilmneb, et isikul ei ole nõutaval tasemel teadmisi või oskusi;
4) isiku terviseseisund ei võimalda täita tema tööülesandeid;
9
5) isiku suhtes esineb Lennundusseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud asjaolu.
Lennuamet tunnistab julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse kehtetuks, kui tema suhtes
9
esineb lennundusseaduse § 46 lõikes 4 sätestatud asjaolu.
10. Järelevalve
Vastavalt Komisjoni 05. novembri 2015 määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 11.0.2 kohaselt
tähendab sertifitseerimine isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasasolevate esemete,
registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja
varude ning sõidukite kontrolli, pädeva asutuse poolt tehtavat ametlikku hindamist ja kinnitamist.
Pädevaks asutuseks vastavalt Lennundusseaduse § 7 lõikele 6 on Lennuamet.
11. Kontaktid
Informatsiooni tunnustamise protsessi kohta saab Lennuameti lennundusjulgestuse osakonnalt
järgmistel viisidel:
1. vahetult Lennuameti lennundusjulgestuse osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel
09.00 – 12.00 ja 13.00 - 15.00);
2. kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, 11415 Tallinn; faksi teel 610 3501 või elektronposti aadressile
avsec@ecaa.ee)
3. helistades (kontaktandmed leitavad Lennuameti kodulehel (www.ecaa.ee);
4. külastades Lennuameti kodulehte (www.ecaa.ee).

