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Kokkuleppelise esindaja tunnustamise teenusstandard

Lühikirjeldus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008 määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb
tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002,
lisa punkti 6.1 kohaselt tuleb kogu kauba ja posti suhtes enne õhusõidukile laadimist kohaldada
julgestuskontrolli meetmeid.
Vastavalt eelnimetatud määruse (EÜ) nr 300/2008 rakendusaktidele tekib kohustus omada
kokkuleppelise esindaja staatust igal osapoolel, kes kohaldab kaubasaadetiste osas vähemalt ühte
Komisjoni 05. novembri 2015 määruse (EL) nr 2015/1998 punktis 6.3.2 sätestatud
julgestusmeetmetest (Komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998 punkt 6.3.1.1).
Kokkuleppeline esindaja on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või
posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise.
Vastavalt Lennundusseaduse 46
Lennuamet.
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lõikele 4 peab kokkuleppelist esindajat olema tunnustanud

1. Õiguslikud alused
Kokkuleppelise esindaja staatust omava ettevõtte tegevust 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 02. aprilli 2009 määrus (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennunduse ühiseid
põhistandardeid;
•
Komisjoni 05. novembri 2015 määrus (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette
lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed;
•
Haldusmenetluse seadus;
•
Lennundusseadus.

2. Nõuded taotlejale
Taotleja esitab Lennuametile taotluse tunnustuse saamiseks Eestis asuvas tegevuskohas, märkides
taotluses ära, millisel aadressil asuvates valdustes ta kokkuleppelise esindaja staatust soovib, ning
tasub tunnustamise ja registreerimise eest riigilõivu.
Kokkuleppelise
esindaja
kohustused
on
toodud
muuhulgas
Eesti
tsiviillennunduse
julgestuskäsiraamatus, mis väljastatakse peale taotluse esitamist taotluses märgitud ja ettevõttes
julgestuse eest vastutavaks määratud isikule.
3. Piiriülene tegutsemine
Kokkuleppelise esindaja tunnustamine ja selle registreerimine on tegevuskohaspetsiifiline.
Asjaomase menetlusprotsessi alusel tunnustatud ja registreeritud kokkuleppeline esindaja omab
vastavat staatust kõigis Ühenduse liikmesriikides.

4. Taotluse täitmine ja esitamine
Tunnustuse saamiseks esitatakse Lennuametile ettevõtte juhi või seadusliku esindaja poolt
allkirjastatud kirjalik taotlus (taotluse võib esitada ka elektroonselt). Taotluses tuleb esitada vähemalt

alljärgnevad andmed:
•
tunnustust taotleva ettevõtte äriregistrisse kantud nimi ning käibemaksukohuslase number;
•
ettevõtte tegevuskoha aadress (sealjuures tuleb silmas pidada, et kokkuleppelise esindaja
tunnustamine on tegevuskoha spetsiifiline ning menetlus hõlmab vaid taotluses märgitud
ettevõtte tegevuskohta);
•
ettevõtte poolt taotluses märgitud tegevuskoha julgestusmeetmete rakendamise ja selle üle
järelevalve teostamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed.
Kui tunnustuse taotlust hõlmaval tegevuskohal on Maksu- ja Tolliameti poolt (vastavalt Komisjoni
määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklile 14n) vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamise kuupäeva
läbiviidud kohapealne kontroll, edastab taotleja Lennuametile selle tulemused. Taotleja tagab, et
volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaat ja Maksu- ja Tolliameti asjakohase hindamise tulemused on
kättesaadavad edasiseks kontrollimiseks.
Taotlusega koos esitatakse kinnitus ettevõtte poolt taotluses määratud tegevuskohas
julgestusmeetmete rakendamise ja selle üle järelevalve teostamise eest vastutava isiku nõuetekohase
9
taustakontrolli läbimise kohta (vastavalt Lennundusseaduse paragrahvi 46 sätetele).
Lisaks peab ettevõtte poolt taotluses märgitud tegevuskohas julgestusmeetmete rakendamise ja
selle üle järelevalve teostamise eest vastutaval isikul olema Komisjoni 05. novembri 2015 määruse
(EL) nr 2015/1998 lisa punktides 11.2.2 ja 11.2.5 loetletud teadmised ja oskused.
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
3. esitades taotluse läbi Lennuameti kodulehe (www.ecaa.ee) Lennuohutuse infosüsteemi kasutades.
5. Riigilõivu tasumine
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Vastavalt Lennundusseaduse paragrahvi 46 lõikele 15 tuleb kokkuleppelise esindaja tunnustamise
taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu.
5
Vastavalt Riigilõivu seaduse paragrahvi 177 tasutakse kokkuleppelise esindaja tunnustamise
taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 245 eurot.
Rekvisiidid riigilõivu tasumiseks:
Saaja

Rahandusministeerium

Konto numbrid

Viitenumber

SEB pank – a/a IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a IBAN EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank – a/a IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002
Nordea pank – a/a IBAN EE 701 7000 1700 1577 198
2900073106

Selgitus ja summa

kokkuleppelise esindaja tunnustamise ja registreerimise eest tasutakse
riigilõivu 245 eurot

6. Taotluse menetlemine
Peale nõuetekohase taotluse esitamist ning riigilõivu tasumist väljastab Lennuamet ettevõtte poolt
taotluses määratud tegevuskohas julgestusmeetmete rakendamise ja selle üle järelevalve teostamise
eest vastutava isikule Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu. Peale Eesti tsiviillennunduse
julgestuskäsiraamatu väljastamist esitab taotleja Lennuametile julgestuskäsiraamatu, milles kirjeldab
meetodeid ja menetlusi, mida kohaldatakse, et täita kehtivaid nõudeid. Lisaks julgestuskäsiraamatule
esitab taotleja Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu liites 6-A oleva kohustuste
deklaratsiooni, mille allkirjastab ettevõtte poolt taotluses määratud tegevuskohas julgestusmeetmete
rakendamise ja selle üle järelevalve teostamise eest vastutav isik või ettevõtte seaduslik esindaja.
Lennuamet vaatab esitatud julgestuskäsiraamatu läbi ja hindab selle vastavust Eesti
tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu sätetele. Puuduste korral teavitab Lennuamet sellest taotlejat

ja määrab tähtaja nende kõrvaldamiseks.
Peale nõuetekohase julgestuskäsiraamatu ja allkirjastatud kokkuleppelise esindaja kohustuste
deklaratsiooni esitamist viib Lennuamet tunnustamist taotleva ettevõtte taotluses märgitud
1
tegevuskohas läbi kohapealse hindamise veendumaks, kas taotleja on võimeline täitma määruse
(EÜ) nr 300/2008 ja selle rakendusaktide ning Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu nõudeid.
Kui kohapealse hindamise tulemuste põhjal ettevõtte poolt tegevuskohas kohaldatavate meetmete ja
vahendite osas nõuetele mittevastavusi ei tuvastata, registreerib Lennuamet ettevõtte kokkuleppelise
esindajana. Ettevõtte taotluses määratud tegevuskohale omistatakse kordumatu tähtnumbriline
standardvormingus tunnus ning andmed kantakse Ühenduse tarneahelapõhise julgestuse
andmebaasi. Nimetatud teave edastatakse ka ettevõttele.
Kui kohapealse hindamise tulemuste põhjal ei ole taotleja Lennuameti hinnangul võimeline täitma
ettevõte julgestuskäsiraamatus ning Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatus nõudeid, teavitab
Lennuamet sellest taotlejat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Lennuamet keeldub kokkuleppelise esindaja tunnustamisest, kui:
1) kokkuleppelise esindaja tunnustust taotleva isiku esitatud julgestuskäsiraamat või allkirjastatud
deklaratsioon ei vasta Komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 6.3.1.2 alapunktis a esitatud
nõuetele;
2) tegevuskoha kohapealse kontrolli käigus tuvastatakse, et kokkuleppelise esindaja tunnustust
taotlev isik ei kohalda nõuetekohaselt oma julgusetuskäsiraamatus sätestatud meetmeid;
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3) julgestusmeetmete kohaldamise eest vastutava isiku puhul esineb Lennundusseaduse § 46 lõikes
4 sätestatud asjaolu;
4) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamist ning mille
esitamata jätmise korral tuleks tunnustuse andmisest või muutmisest keelduda Lennundusseaduse
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§ 46 lõike 11 punktides 1–3 sätestatud alustel;
5) isik ei esita vähemalt 60 päeva enne tunnustuse kehtivuse lõppu taotlust tunnustuse kehtivuse
pikendamiseks.
Lennuamet võib keelduda kokkuleppelise esindaja tunnustamisest, kui julgestusmeetmete
9
kohaldamise eest vastutava isiku puhul esineb Lennundusseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud asjaolu.
7. Tegevusloa tingimuste muutmine
Vastavalt Komisjoni 05. novembri 2015 määruse (EL) nr 2015/1998 lisas liites 6-A toodud kohustuse
deklaratsioonist, teavitab kokkuleppeline esindaja Lennuametit, kui ta:
•
lõpetab tegevuse;
•
ei tegele enam lennukauba/lennupostiga;
•
ei suuda enam täita kõiki asjakohaseid Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatus
sätestatud nõudeid.
8. Tegevusloa peatamine
Kokkuleppelise esindaja staatus kehtib kuni viis aastat. Seejärel korratakse punktides 4 kuni 6
kirjeldatud menetlust. See peab hõlmama kohapealset kontrolli, et hinnata, kas kokkuleppelise
esindaja
kohaldatavad
julgestusmeetmed
vastavad
endiselt
Eesti
tsiviillennunduse
julgestuskäsiraamatu nõuetele. Kohapealse inspekteerimisena võib käsitada eelneva 6 kuu jooksul
läbi viidud inspekteerimisi kokkuleppelise esindaja valdustes tingimusel, et need hõlmavad kõiki
tunnustamiseks kohalduvaid nõudeid. Kohapealse kontrollina käsitletakse Maksu- ja Tolliameti poolt
vastavalt Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklile 14n kokkuleppelise esindaja tegevuskohas
läbiviidud kohapealset kontrolli, välja arvatud käesoleva käsiraamatu peatükis 6.2 sätestatud nõuete
puhul.
Lennuamet keeldub kokkuleppelise esindaja tunnustuse kehtivuse pikendamisest, kui:
1) kokkuleppelise esindaja tunnustust taotleva isiku esitatud julgestuskäsiraamat või allkirjastatud
deklaratsioon ei vasta Komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 6.3.1.2 alapunktis a esitatud
1

Kohapealse kontrollina käsitletakse Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 14n alusel taotleja asukohas Maksu –
ja Tolliameti poolt läbiviidud kohapealset kontrolli, kui see toimus vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamise
kuupäeva, välja arvatud käesoleva käsiraamatu peatükis 6.2 sätestatud nõuete puhul. Taotleja tagab, et volitatud
ettevõtja (AEO) sertifikaat ja Maksu- ja Tolliameti asjakohase hindamise tulemused on kättesaadavad edasiseks
kontrollimiseks.

nõuetele;
2) tegevuskoha kohapealse kontrolli käigus tuvastatakse, et kokkuleppelise esindaja tunnustust
taotlev isik ei kohalda nõuetekohaselt oma julgusetuskäsiraamatus sätestatud meetmeid;
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3) julgestusmeetmete kohaldamise eest vastutava isiku puhul esineb Lennundusseaduse § 46 lõikes
4 sätestatud asjaolu;
4) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamist ning mille
esitamata jätmise korral tuleks tunnustuse andmisest või muutmisest keelduda Lennundusseaduse
12
§ 46 lõike 11 punktides 1–3 sätestatud alustel;
5) isik ei esita vähemalt 60 päeva enne tunnustuse kehtivuse lõppu taotlust tunnustuse kehtivuse
pikendamiseks.
Lennuamet võib keelduda kokkuleppelise esindaja tunnustuse kehtivuse pikendamisest, kui
9
julgestusmeetmete kohaldamise eest vastutava isiku puhul esineb Lennundusseaduse § 46 lõikes 5
sätestatud asjaolu.
9. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine
Kui Lennuameti hinnangul ei ole kokkuleppeline esindaja võimeline täitma Eesti tsiviillennunduse
julgestuskäsiraamatu nõudeid, tühistab ta kokkuleppelise esindaja staatuse.
Lennuamet tunnistab kokkuleppelise esindaja tunnustuse otsuse kehtetuks, kui julgestusmeetmete
9
kohaldamise eest vastutava isiku puhul esineb käesoleva seaduse § 46 lõikes 4 sätestatud asjaolu.
Lennuamet võib kokkuleppelise esindaja tunnustuse kehtetuks tunnistada, kui:
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1) julgestusmeetmete kohaldamise eest vastutava isiku puhul esineb käesoleva seaduse § 46 lõikes
5 sätestatud asjaolu;
3) riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et kokkuleppeline esindaja ei kohalda nõuetekohaselt oma
julgestuskäsiraamatus sätestatud meetmeid.
Vahetult pärast tühistamist ning mitte hiljem kui 24 tunni jooksul teeb Lennuamet märke
kokkuleppelise esindaja staatuse muutumise kohta Ühenduse tarneahelapõhise julgestuse
andmebaasi.
10. Järelevalve
Vastavalt Komisjoni 02. aprilli 2009 määruse (EÜ) nr 272/2009 osa F lõike 2 punktile 1 kinnitab
kokkuleppelised esindajad pädev asutus, kelleks vastavalt Lennundusseaduse paragrahvi 7 lõikele 6
on Lennuamet.
11. Kontaktid
Informatsiooni kokkuleppelise esindaja 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).

