Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7.03.2007. a
määrus nr 13 „Aeronavigatsiooniteenuse osutaja
sertifitseerimise tingimused ja kord” lisa 1
[RT I, 09.11.2012, 1 – jõust. 12.11.2012]

Taotlus aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi väljaandmiseks või muutmiseks.
Sertifikaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teatamine.
Aeronavigatsiooniteenuse osutaja

sertifikaadi taotlus
sertifikaadi muudatus
andmete muutumisest teatamine





1. Ettevõtja ärinimi ........................................................................................
....................................................................................................................................
2. Kaubamärk (juhul kui erineb ärinimest) …..................................................................
....................................................................................................................................
3. Asukoht: ...............................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Kontaktandmed:
Nimi:.....................................................................................................................
Aadress: …………………………………………………………………………
Telefon:................................................................................................................
Faks:.....................................................................................................................
E-post: .................................................................................................................
5. Osutatavad teenused Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 550/2004 kohaselt:
 ATS

 CNS

 AIS

 MET

6. Juhataja (juhatuse esimehe) nimi ja allkiri:
..................................................................................................
(või samaväärsel positsioonil oleva inimese nimi)

Koht:................................................Kuupäev: ....................................................

7. Organisatsiooni kirjeldus (märgi sobiv)
 taotlus sertifikaadi väljaandmiseks
(lisatakse kolm koopiat organisatsiooni kirjeldusest)

 taotlus sertifikaadi muutmiseks / andmete muutumisest teatamine
(lisatakse kolm koopiat organisatsiooni kirjelduse muudetud lehekülgedest)

Juhendmaterjal organisatsooni kirjelduse koostamiseks on esitatud käesoleva määruse
lisas 4.
8. Täiendavad märkused:
(Täidetakse juhul, kui organisatsioon taotleb erandeid vastavalt Komisjoni Rakendusmääruse
(EL) nr 1035/2011 artiklile 5)
 taotleja kavatseb osutada lennuliiklusteenust ainult ühes või mitmes järgnevas
kategoorias:
 üldlennundus;
 lennutöö;
 ärilises lennutranspordis õhusõidukitega, mille maksimaalne lubatud
stardimass on vähem kui 10 tonni või milles on vähem kui 20 istekohta;
 äriline lennutransport , mille maht aastas on vähem kui 10 000
lennuoperatsiooni (arvutatud startide ja maandumiste summana), hoolimata õhusõidukite
maksimaalsest lubatud stardimassist ja istekohtade arvust. Operatsioonide arv
arvutatakse viimase kolme aasta keskmisena;
 taotleja on aeronavigatsiooniteenuste osutaja, kuid mitte lennuliiklusteenuse osutaja ja
ettevõtja aastakäive osutatava teenuseosas on 1 000 000 eurot või vähem;
 taotleja osutab või kavatseb osutada lennuvälja lennuinfoteenust opereerides
lennuväljal, kus teenust osutatakse, mitte rohkem kui ühe tööpositsiooniga;
 taotleja on dokumenteerinud asjakohased tõendusmaterjalid ülevalpool esitatud
andmete kohta.

9. Üksikasjalik kirjeldus teenusest, mille osutamiseks sertifikaati või sertifikaadi
muudatust taotletakse:
a) kasutada nii palju lisatud lehekülgi kui vajalik alltoodud tabeli täitmiseks;
b) kasutada teenuste liike ja nende alaliike nagu on toodud tabelis määruse lisas 4
kirjeldamaks teenuste liike mille jaoks sertifikaati saab taotleda;
c) täita ainult taotluse jaoks vajalikud lahtrid;
d) taotleja poolt esitatud tingimused peavad sisaldama kõiki tingimusi ja piiranguid,
mis on ettevõtja poolt kindlaks määratud seoses teenusega, mille osutamiseks
sertifikaati taotletakse. Pakutud tingimused peavad olema selgelt formuleeritud ja
liigituma võimalike tingimuste kategooriatesse, mis lisatakse sertifikaadile
vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 550/2004 lisale II;
e) vajadusel kirjeldatakse tingimused viidetega dokumentidele mis on lisatud
taotlusele või muule asjakohasele dokumentatsioonile.
Teenused

Osutatava
teenuse liik

Osutatava
teenuse osa

Osutatava
teenuse alaosa

Taotleja poolt
pakutud
täiendavad
tingimused
(juhul kui on)

