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ÜLDKORRALDUSLIK ETTEKIRJUTUS

Üldkorraldus ohtlike kaupade õhuveo toimimise kohta
Adressaadid: Ohtlike kaupade õhuveoga seotud ettevõtted
Lennuameti peadirektor teeb talle antud volituste piires ning haldusmenetluse seaduse § 35 lg
1 p 2, 51 lg 2, lennundusseaduse § 7 lg 5, § 54 alusel ja juhindudes Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 965/2012 punktist CAT.GEN.MPA.200. a), Vabariigi Valitsuse
12.03.2020 korraldusest nr 76, vajadusest tõkestada COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse levikut Eesti Vabariigis ning arvestades, et ohtlike kaupade õhuveoga seotud
Eesti ettevõtete töötajate teatud treeninguid ei ole ajutiselt vastavalt 1944. aasta Chicago
rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 18. lisa ning ICAO TI 1. osa 4. peatükile
võimalik plaanipäraselt teostada, teeb üldkorraldusliku ettekirjutuse ohtlike kaupade õhuveo
teenuse katkematuks toimimiseks.
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2)
3)
4)
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Kõigi ohtlike kaupade õhuveoga seotud Eesti ettevõtete töötajate ohtlike kaupade õpet
tõendavate sertifikaatide kehtivust, mis jääb ajavahemikku 31. märts 2020 kuni 31. juuli
2020, loetakse pikendatuks ühekordselt 4 kuu võrra, so kuni 31.november. 2020
olenevalt algse sertifikaadi kehtivusest, kui ettevõte on taganud töötajate teavitamise
viimastest TI asjakohastest muudatustest, mis on nende tööülesannete täitmiseks
vajalikud ning ettevõtte koolituste eest vastutav isik on esitanud Lennuametile
sellekohase teate Declaration of extensions (Lisa 1).
Selliselt pikendatud sertifikaatide kehtivuse ajal esimesel võimalusel sooritatud
nõuetele vastava kordusõppuse või eksami alusel uuendatud sertifikaadi kehtivust
arvestatakse esialgse sertifikaadi kehtivusest.
Esmastele ohtlike kaupade õhuveoga seotud õpetele käesoleva otsusega eritingimusi ei
kehtestata.
Käesolev üldkorraldus ei laiene ettevõtetel kasutusel olevatele kaugõppe vormis
teostatavatele arvutipõhistele õpetele ja virtuaalõpetele.
Eesti Lennuamet tunnistab seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
ülemaailmse leviku tõkestamiseks rakendatud meetmetest tekkinud olukorrale
tuginedes kõigi riikide lennuohutuse eest vastutavate ametite poolt ajutiselt pikendatud
kehtivusega sertifikaate, litsentse ning tunnistusi.
Üldkorraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Üldkorraldusliku ettekirjutusega kehtestatud
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO).

reeglites

teavitada

Rahvusvahelist

Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul alates teatavakstegemisest
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
või vaide Lennuametisse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Rait Kalda
peadirektor
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