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määrus nr 13 „Aeronavigatsiooniteenuse osutaja  

                                                                      sertifitseerimise tingimused ja kord” lisa 3 
 
Juhendmaterjal organisatsiooni kirjelduse koostamiseks 
 
Sertifikaadi taotleja vastavuse kontrollimisel määruse § 5 lõike 1 järgi lähtutakse Euroopa 
Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (EUROCONTROL) juhendmaterjalist 
"Juhendmaterjal aeronavigatsiooniteenuse osutajatele vastamaks ühistele nõuetele" köited I, 
II, III (“Guidance Material for Air Navigation Services Providers compliance with the 
Common Requirements” Volume I, II, III) – (juhendmaterjal kättesaadav Lennuameti 
veebilehelt). 
 
1. Organisatsiooni kirjeldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: 
 
1.1. Juhataja (juhatuse esimehe) või samaväärsel positsioonil oleva inimese poolt 
allkirjastatud avaldus, mis kinnitab, et organisatsiooni kirjeldus ja muu seonduv viidatud 
dokumentatsioon määratleb organisatsiooni vastavuse Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 
2096/2005 nõuetele ning tagab pideva nõuetega vastavuses oleku. Avaldus peab sisaldama 
nõusolekut jagada Lennuametile informatsiooni, mis on vajalik hinnangu andmiseks Euroopa 
Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 nõuetele vastavuse osas; 
1.2. Organisatsiooni juhtimise ja osutatavate aeronavigatsiooniteenuste eest vastutavate 
isikute nimed ja ametikohad; 
1.3. Organisatsiooni juhtimise ja osutatavate aeronavigatsiooniteenuste eest vastutavate 
isikute kohustused ja vastutus seoses Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 nõuete 
rakendamisega; 
1.4. Organisatsiooni struktuur koos alluvussuhetega aeronavigatsiooniteenuste osutamisel; 
1.5. Üldine ülevaade olemasolevast inimressursist ja organisatsiooni käsutuses olevatest 
rajatistest ning tehnilistest vahenditest; 
1.6. Detailne ülevaade organisatsiooni poolt võetud meetmetest, protseduuridest ja 
vahenditest vastamaks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 nõuetele, esitades 
seejuures detailsed viited põhidokumentidele ja käsiraamatutele, mis on seotud nimetatud 
nõuete täitmisega. 
 
2. Punktis 1 mainitud informatsioon võib sisalduda ühes koonddokumendis. 
 
3. Punkti 1 alapunktis 1.6. mainitud detailsed viited põhidokumentidele ja käsiraamatutele on 
soovitatav esitada tabeli kujul lähtudes seejuures alltoodud gruppidest: 
 
Meetmed, protseduurid ja vahendid vastamaks aeronavigatsiooniteenuse osutamise 
üldnõuetele (Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 I lisa): 
 

• Tehniline ning operatsiooniline pädevus ja tegutsemisvõime 
• Organisatsiooniline struktuur ja juhtimine 

o Organisatsiooni struktuur 
o Organisatsiooniline juhtimine 

• Ohutus-ja kvaliteedijuhtimine 
o Ohutusjuhtimine 
o Kvaliteedijuhtimine 
o Tegutsemiskäsiraamatud 



• Julgestus 
• Inimressursid 
• Majanduslik tugevus 

o Majandus- ja finantssuutlikus 
o Finantsaudit 

• Vastutus ja kindlustuskaitse 
• Teenuse kvaliteet 

o Teenuse osutamise avatus ja läbipaistvus 
o Situatsioonikavad 

• Aruandekohustus 
 
Meetmed, protseduurid ja vahendid vastamaks lennuliiklusteenuste osutamise erinõuetele 
(Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa) 
 

• Omand 
• Teenuse osutamise avatus ja läbipaistvus 
• Teenuste ohutus 

o Ohutusjuhtimise süsteem 
o Ohutusnõuded riski hindamiseks ja vähendamiseks seoses muudatustega 
o Ohutusnõuded käitamisohutusega seotud ülesandeid täitvale insener-tehnilisele 

personalile 
• Töömeetodid ja –kord 

 
Meetmed, protseduurid ja vahendid vastamaks lennundusmeteoroloogilise teeninduse 
osutamise erinõuetele (Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 III lisa) 
 

• Tehniline ning operatsiooniline pädevus ja tegutsemisvõime 
• Töömeetodid ja –kord 

 
Meetmed, protseduurid ja vahendid vastamaks aeronavigatsioonilise teabe teeninduse 
osutamise erinõuetele (Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 IV lisa) 
 

• Tehniline ning operatsiooniline pädevus ja tegutsemisvõime 
• Töömeetodid ja –kord 

 
Meetmed, protseduurid ja vahendid vastamaks side-, navigatsiooni- ja seireteeninduse 
osutamise erinõuetele (Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2096/2005 V lisa) 
 

• Tehniline ning operatsiooniline pädevus ja tegutsemisvõime 
• Teenuse ohutus 
• Töömeetodid ja –kord 

 


