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e) meeskonnaliikmete kogemus (üldlennukogemus ja kogemus konkreetsel tüübil), 

meeskonnaliikmete viimased kogemused, kvalifikatsioon ja 

f) õhusõiduki kapteni ametisse määramine; kui lennu pika kestuse tõttu vajalik, siis 

õhusõiduki kapteni ja teiste lennumeeskonna liikmete asendamise kord (vt 

OPS 1.940 1. liide); 

g) salongipersonali vanema ametisse määramine; kui lennu pika kestuse tõttu vajalik, 

siis salongipersonali vanema ja teiste salongipersonali liikmete asendamise kord. 

4.2. Õhusõiduki kapteni ametisse määramine. Reeglid, mida kohaldatakse õhusõiduki kapteni 

määramisel. 

4.3. Lennumeeskonna teovõimetus. Juhendid alluvusjärjestuse kohta juhul, kui lennumeeskond 

muutub teovõimetuks. 

4.4. Lendamine enam kui ühel lennukitüübil. Kinnitus, mis näitab, milliseid lennukeid loetakse 

ühte tüüpi kuuluvateks järgmistel eesmärkidel: 

a) lennumeeskonna planeerimisel ja 

b) salongipersonali planeerimisel. 
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5. KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

5.1. Käitavalt personalilt töökohustuste täitmiseks nõutav lennunduslubade, pädevus(t)e, 

kvalifikatsiooni/pädevuse (näiteks marsruutide ja lennuväljade osas), kogemuse, koolituse, 

kontrollimise ja viimaste kogemuste kirjeldus. Arvesse tuleb võtta lennuki tüüpi, lennu 

liiki ja meeskonna koosseisu. 

5.2. Lennumeeskond 

a) Õhusõiduki kapten. 

b) Piloot, kes asendab õhusõiduki kaptenit. 

c) Teine piloot. 

d) Järelevalve all lendav piloot. 

e) Süsteemi paneelioperaator. 

f) Lennud rohkem kui ühel tüübil või variandil. 
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5.3. Salongipersonal 

a) Salongipersonali vanem. 

b) Salongipersonali liige. 

i) Kohustuslik salongipersonali liige. 

ii) Salongipersonali lisaliige ja salongipersonali liige tutvumislendude ajal. 

c) Lennud rohkem kui ühel tüübil või variandil. 

5.4. Koolitus-, kontroll- ja järelevalvepersonal 

a) Lennumeeskonna jaoks 

b) Salongipersonali jaoks 

5.5. Muu käitav personal 
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6. ABINÕUD MEESKONNA TERVISE KAITSEKS 

6.1. Abinõud meeskonna tervise kaitseks. Asjaomased eeskirjad ja juhendid 

meeskonnaliikmete tervise osas, mis puudutavad: 

a) alkoholi ja teisi uimastavaid jooke; 

b) narkootikume; 

c) ravimeid; 

d) unerohtu; 

e) ravimpreparaate; 

f) vaktsineerimist; 

g) süvasukeldumist; 

h) veredoonorlust; 

i) toiduga seotud ettevaatusabinõusid enne lendu ja lennu ajal; 

j) une- ja puhkeaega ja 

k) kirurgilisi operatsioone. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 403 
LISA DG C III  ET 

7. LENNUAJA PIIRANGUD 

7.1. Lennu- ja tööaja piirangud ning puhkeaeg. Käitaja poolt vastavalt kehtivatele nõuetele 

väljatöötatud süsteem. 

7.2. Lennu- ja tööaja pikendamine ja/või puhkeaja lühendamine. Tingimused, mille puhul 

lennu- ja tööaega võib pikendada või puhkeaega lühendada, ning nendest muudatustest 

teatamise kord. 

8. KÄITAMISPROTSEDUURID 

8.1. Lennuks ettevalmistamise juhendid. Vastavalt lennule: 
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8.1.1. Minimaalsed lennukõrgused. Minimaalsete kõrguste määramise ja kasutamise meetodite 

kirjeldus, sealhulgas: 

a) minimaalsete kõrguste/lennutasandite määramise protseduur visuaallennu reeglite 

(VFR) järgi sooritatavatele lendudele; ja 

b) minimaalsete kõrguste/lennutasandite määramise protseduur 

instrumentaallennureeglite (IFR) järgi sooritatavatele lendudele. 

8.1.2. Kriteeriumid ja vastutus lennuväljade kasutamise lubamisel, arvestades alajagude D, E, F, 

G, H, I ja J kohaldatavaid nõudeid. 

8.1.3. Lennuväljade käitamismiinimumide kehtestamise metoodika. Meetod 

instrumentaallennureeglite (IFR) järgi sooritatavate lendude lennuvälja 

käitamismiinimumide kehtestamiseks vastavalt OPS 1 alajao E nõuetele. Arvesse tuleb 

võtta nähtavuse ja/või raja nähtavuse (RVR) kindlaksmääramise korda ning piloodi poolt 

kindlakstehtud tegeliku nähtavuse rakendamise protseduure, teatatud andmeid nähtavuse 

kohta ja nähtavuse kohta rajal. 

8.1.4. Marsruudi käitamismiinimumid visuaallendudele või lendude visuaalsete osade kohta; kui 

kasutatakse ühemootorilist lennukit, siis juhendid marsruudi valimiseks pidades silmas 

maapinna võimalusi ohutuks hädamaandumiseks. 

8.1.5. Lennuvälja ja marsruudi käitamismiinimumide esitamine ja kasutamine. 

8.1.6. Meteoroloogilise teabe tõlgendamine. Selgitav materjal lennutegevuse piirkonda 

puudutavate meteoroloogiliste (MET) prognooside ja ettekannete dekodeerimise kohta, 

sealhulgas tinglike väljendite tõlgendamine. 
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8.1.7. Kütuse, õli ja metanooli vesilahuse koguse määramine. Metoodika, mille järgi määratakse 

pardalevõetava kütuse, õli ja metanooli vesilahuse kogused ning jälgitakse neid lennu ajal. 

See osa peab sisaldama ka juhendeid, kuidas mõõta ja jaotada pardalolevaid vedelikke. 

Nendes juhendites peab olema arvesse võetud kõiki olukordi, mis võivad lennu ajal ette 

tulla, sealhulgas marsruudi muutmine lennu ajal ning lennuki ühe või enama mootori rike. 

Kirjeldada tuleb ka süsteemi, kuidas hoitakse kütuse ja õli kohta registreeritud andmeid. 

8.1.8. Mass ja raskuskese. Massi ja raskuskeskme üldised põhimõtted, sealhulgas: 

a) mõisted; 

b) meetodid, protseduurid ja vastutus massi ja raskuskeskme arvutamise 

ettevalmistamiseks ja aktsepteerimiseks; 

c) standardsete ja/või tegelike masside kasutamise metoodika; 

d) reisijate, pagasi ja lasti massi määramise meetod; 

e) reisijate ja pagasi kasutatavad massid erinevate lennu liikide ja lennukitüüpide jaoks; 

f) üldine juhend ja teave, mis on vajalik mitmesuguste erinevat liiki massi ja 

balansseeringu dokumentide kontrollimiseks; 
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g) protseduurid viimase hetke muudatuste tegemiseks; 

h) kütuse, õli ja metanooli vesilahuse erikaal, ning 

i) istekohtadele paigutamise metoodika/ kord. 

8.1.9. Lennuliiklusteenistuse (ATS) lennuplaan. Lennuliiklusteenistuse lennuplaani 

ettevalmistamise ja selle esitamise protseduurid ja vastutus. Tegurid, millega tuleb 

arvestada nii üksikute kui ka korduvplaanide esitamisel. 

8.1.10. Operatsiooniline lennuplaan. Protseduurid ja vastutus operatsioonilise lennuplaani 

ettevalmistamisel ja aktsepteerimisel. Tuleb kirjeldada operatsioonilise lennuplaani 

kasutamist ja esitada kasutuselolevate operatsiooniliste lennuplaanide vormide näidised. 

8.1.11. Käitaja lennuki tehniline päevik. Kirjeldada tuleb vastutust käitaja lennuki tehnilise 

päeviku ja selle kasutamise eest ning esitada kasutuseloleva vormi näidised. 

8.1.12. Loetelu dokumentidest, vormidest ja täiendavas infost, mis peab olema lennuki pardal. 

8.2. Maapealse teeninduse juhendid 
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8.2.1. Tankimise protseduurid. Tankimisel ettenähtud protseduuride kirjeldus, sealhulgas: 

a) ettevaatusabinõud ohutuse tagamiseks tankimise ja paakide tühjendamise ajal, 

sealjuures ajal kui abijõuseade töötab või kui turbiinmootor töötab ja propelleri 

pidurid on peal; 

b) tankimine ja paakide tühjendamine ajal, kui reisijad tulevad lennuki pardale, on 

pardal või lahkuvad lennuki pardalt, ning 

c) ettevaatusabinõud kütuste segunemise vältimiseks. 

8.2.2. Ohutusega seotud lennuki ja reisijate teenindamise ning lasti käitlemise protseduurid. 

Teenindamise protseduuride kirjeldus, mida kasutatakse reisijate istekohtadele 

paigutamisel, pardaletulekul või lennukist väljumisel ja lennuki lastimisel või lasti 

mahalaadimisel. Esitada tuleb ka täiendavad protseduurid ohutuse saavutamiseks juhul, kui 

lennuk on perroonil. Teenindamise protseduurid peavad sisaldama järgmist: 

a) laste/väikelaste, haigete reisijate ja liikumispuudega inimeste teenindamise kord; 

b) ebasoovitavate reisijate, deporteeritavate või vahi all olevate isikute transportimise 

kord; 

c) käsipagasi lubatud mõõtmed ja kaal; 

d) õhusõiduki lastimise ja esemete kinnitamise kord lennukil; 

e) erilastid ja lastiruumide klassifikatsioon; 
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f) maapealse varustuse paigutus; 

g) lennuki uste kasutamise kord; 

h) ohutuse tagamise kord perroonil, sealhulgas ka tuleohutuse tagamine ja ohutu 

jugapuhastus ja ohutu tualettide tühjaksimemine; 

i) käivitamise, perroonilt lahkumise ja sinna saabumise, sealhulgas ka tagurdamise ja 

pukseerimise kord; 

j) lennukite teenindamise kord ja 

k) lennuki käitamise dokumendid ja nende vormid; 

l) lennuki istmete korraga mitme isiku poolt kasutamise kord. 

8.2.3. Reisija lennuki pardale võtmisest keeldumise kord. Protseduurid, millega tagatakse, et 

lennuki pardale ei lubata isikuid, kes on ilmselt joobeseisundis või kelle käitumine või 

füüsiline seisund näitab, et nad on narkootikumide mõju all. Eeltoodu ei kehti isikute 

kohta, kes on nõuetekohase meditsiinilise hoolduse all. 
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8.2.4. Jää eemaldamine ja jäätõrje maa peal. Maa peal toimuva jää eemaldamise meetodite ning 

jäätõrje abinõude ja protseduuride kirjeldus. Nende protseduuride all tuleb kirjeldada 

erinevat liiki jäätumist ja muud saastumist ning nende mõju lennukitele paigalseisul, 

liikumise ajal maa peal ja stardi ajal. Lisaks sellele tuleb loetleda kasutatavad 

jäätumisvastased ained, sealhulgas nende: 

a) kaubanduslikud või ärinimed; 

b) omadused; 

c) mõju lennutehnilistele omadustele; 

d) säilitamise aeg ja 

e) ettevaatusabinõud kasutamisel. 

8.3. Lennu sooritamise protseduurid 

8.3.1. Visuaal- (VFR) ja instrumentaallennureeglite (IFR) rakendamine. Asjaolude kirjeldus, 

mille puhul lubatakse lende sooritada visuaallennureeglite (VFR) järgi või nõutakse 

lendude sooritamist instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või mille puhul minnakse üle 

ühelt teisele. 

8.3.2. Navigatsiooniprotseduurid. Kõikide navigatsiooniprotseduuride kirjeldused vastavalt 

tüübile/tüüpidele ja käitamispiirkonnale/-piirkondadele. Tähelepanu tuleb pöörata: 

a) standardsetele navigatsiooniprotseduuridele, sealhulgas metoodikale, kuidas teha 

nende klaviatuuri sisestuste sõltumatuid ristkontrolle, mis mõjutavad lennuki 

ettenähtud lennutrajektoori; 
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b) minimaalsete navigatsioonikarakteristikute tehnilistele tingimustele (MNPS) ja 

POLAR-navigatsioonile ning navigatsioonile teistes määratletud piirkondades; 

c) areaalnavigatsioonile (RNAV); 

d) ümberplaneerimisele lennu ajal ja 

e) protseduuridele süsteemi rikete korral ja 

f) vähendatud kõrgushajutusmiinimumile (RVSM). 

8.3.3. Kõrgusemõõtja seadmise protseduurid, sealhulgas vajaduse korral ka: 

– kõrgusemõõtmine meetrites ja tuletustabelite kasutamine 

 ja 

– QFE käitamisprotseduurid. 

8.3.4. Ohtliku kõrguse häiresüsteem 

8.3.5. Maapinna ohtliku läheduse hoiatussüsteemi (GPWS) /reljeefi jälgimis- ja hoiatussüsteem 

(TAWS). Protseduurid ja juhendid, mis on vajalikud ärahoidmaks juhitava lennu põrkumist 

maaga, sealhulgas ka suure vertikaalkiiruse piiramiseks maapinna lähedal (vastavad 

koolitusnõuded on toodud D.2.1). 
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8.3.6. Õhus kokkupõrke vältimise süsteemi (TCAS/ACAS) kasutamise kord 

8.3.7. Lennu ajal kütuse kasutamise kontrollimise kord 

8.3.8. Ebasoodsad ja potentsiaalselt ohtlikud atmosfääritingimused. Käitamisprotseduurid 

ebasoodsates ja potentsiaalselt ohtlikes ilmastikutingimustes ja/või protseduurid selliste 

tingimuste vältimiseks, kaasa arvatud: 

a) äike; 

b) jäätumine; 

c) turbulentsus; 

d) tuulenihe; 

e) jugavool; 

f) vulkaanilised tuhapilved; 

g) tugevad sademed; 

h) liivatormid; 

i) mäelained ja 

j) suured temperatuuri muutused. 
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8.3.9. Lennuki keerisjälje turbulentsus. Keerisjälje turbulentsuse kriteeriumid sõltuvalt lennuki 

tüübist, tuule omadustest ja maandumisraja asendist. 

8.3.10. Meeskonnaliikmed oma töökohtadel. Nõuded meeskonnaliikmetele asuda oma ettenähtud 

töökohal või istmel lennu erinevatel etappidel või kui seda peetakse vajalikuks ohutuse 

huvides, sealhulgas ka ettenähtud reguleeritud puhkuse korraldamine kabiinis. 

8.3.11. Meeskonna ja reisijate turvavööde kasutamine. Nõuded meeskonnaliikmetele ja reisijatele 

turvavööde ja/või ohutusrihmade kasutamiseks lennu erinevatel etappidel või alati kui seda 

peetakse ohutuse seisukohast vajalikuks. 

8.3.12. Pääs lennuki kabiini. Tingimused isikute, kes ei ole lennumeeskonna liikmed, pääsemiseks 

lennuki kabiini, sealhulgas kord, kuidas pääsevad kabiini lennuameti inspektorid. 

8.3.13. Meeskonna vabade istekohtade kasutamine. Tingimused ja protseduurid meeskonna 

vabade istekohtade kasutamiseks. 

8.3.14. Meeskonnaliikmete teovõimetus. Protseduurid, mida tuleb järgida meeskonnaliikmete 

teovõimetuse korral lennu ajal, sealhulgas näited erinevat liiki teovõimetuse kohta ja 

meetodid nende äratundmiseks. 
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8.3.15. Salongi ohutusnõuded. Protseduurid: 

a) salongi ettevalmistamiseks lennuks ning lennu ajaks ja maandumise 

ettevalmistamiseks kehtestatud nõuete täitmiseks, sealhulgas protseduurid salongi ja 

vahekäikude julgestamiseks; 

b) protseduurid, millega tagatakse, et reisijad istuvad kohtadel, kust nad evakueerimise 

korral ohuolukorras võiksid evakueerimisele kõige paremini kaasa aidata ning mitte 

seda takistada; 

c) protseduurid, mida järgitakse reisijate lennukisse minekul või lennukist väljumisel, ja 

d) lennuki tankimise / paakide tühjendamise protseduurid ajal, kui reisijad sisenevad 

lennukisse, on pardal või väljuvad lennukist; 

e) suitsetamine lennuki pardal. 

8.3.16. Reisijate teavitamise protseduurid. Reisijate teavitamise sisu, viisid ja teabe edastamise 

ajastamine vastavalt OPS 1.285 nõuetele. 

8.3.17. Protseduurid lennukitele, mille käitamisel peavad alati pardal olema kosmilise või 

päikesekiirguse kindlakstegemise seadmed. Protseduurid kosmilise või päikesekiirguse 

kindlakstegemise seadmete kasutamiseks ja nende näitude salvestamiseks, sealhulgas 

tegevused juhuks, kui näidud ületavad lennutegevuskäsiraamatus kehtestatud piirväärtusi. 

Lisaks protseduurid, mida tuleb järgida juhul, kui otsustatakse laskuda või marsruuti 

muuta, sealhulgas ATS protseduurid. 
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8.3.18. Autopiloodi ja tõmbeautomaadi kasutamine. 

8.4. Käitamine erinevates ilmatingimustes (AWO). Erinevates ilmatingimustes sooritatavate 

lendude käitamisprotseduuride kirjeldus. (Vaata ka OPS alajagusid D ja E ). 

8.5. ETOPS. ETOPS-lendude käitamisprotseduuride kirjeldus. 

8.6. Miinimumvarustuse loetelu (MEL) ja varustatuse muudatuste loetelu (CDL) kasutamine. 

8.7. Mittetulunduslikud lennud. Protseduurid ja piirangud: 

a) õppelendudele; 

b) katselendudele; 

c) kohaletoimetamislendudele; 

d) ülelendudele; 

e) näidislendudele ja 

f) töökohale lendamiseks, 

 sealhulgas isikute loetelu, kes nende lendude ajal võivad viibida õhusõiduki pardal. 
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8.8. Hapniku kasutamise nõuded. 

8.8.1. Selgitus, millal peab hapnik olema saadaval ja kuidas seda kasutada. 

8.8.2. Nõuded hapniku kasutamise kohta, mis on kehtestatud: 

a) lennumeeskonnale; 

b) salongipersonalile ja 

c) reisijatele. 

9. OHTLIKUD KAUBAD JA RELVAD 

9.1. Teave, instruktsioonid ja üldised juhendid ohtlike kaupade veo kohta, kaasa arvatud: 

a) käitaja ohtlike kaupade veo metoodika; 

b) juhendid ohtlike kaupade vastuvõtmise, märgistamise, käitlemise, hoiustamise ja 

eraldamise nõuete kohta; 

c) protseduurid ohtlike kaupadega seotud erakorralistele olukordade puhuks; 
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d) ohtlike kaupade veoga seotud personali kohustused vastavalt OPS 1.1215 ja 

e) juhendid käitaja töötajate transportimise kohta lennukiga. 

9.2. Relvade, laskemoona ja sportrelvade veo tingimused. 

10. JULGESTUS 

10.1. Lennundusjulgestuse juhendid ja mittekonfidentsiaalsed juhtnöörid, kaasa arvatud käitava 

personali õigused ja vastutus ning käitajapoolne tegevus ja protseduurid pardal 

toimepandud kuritegude korral (näit. ebaseaduslik sekkumine, sabotaaž, pommiähvardused 

ja õhusõiduki kaaperdamine) ja nendest teatamine. 

10.2. Preventiivsete julgestusmeetmete kirjeldus ja sellealane koolitus. 

Märkus: lennundusjulgestuse instruktsioonide ja juhendite mõned osad võivad olla 

konfidentsiaalsed. 
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11. JUHTUMITE KÄSITLEMINE, NENDEST TEATAMINE JA ETTEKANDMINE 

 Protseduurid juhtumite käsitlemiseks, nendest teatamiseks ja ettekandmiseks. Selles osas 

peab: 

a) defineerima juhtumid ja määrama kindlaks kõikide asjaomaste isikute kohustused; 

b) tooma ära näidised igat liiki juhtumite ettekannete vormide kohta (või ettekannete 

vormide koopiad), juhendid, kuidas neid vorme täita, aadressid, kuhu ettekanded 

saata ning aeg, mille jooksul seda tuleb teha; 

c) loetlema, milliseid ettevõtte osakondi, milliseid lennuameteid ja milliseid muid 

asutusi tuleb õnnetuse korral teavitada, kellele tuleb õnnetusest teatada, kuidas seda 

teha ning millises järjekorras; 

d) tooma ära lennuliiklusteenistuse üksuste suulise teavitamise korra intsidentide puhul, 

kui õhus kokkupõrke vältimise süsteem registreerib ohtliku lähenemise (ACAS RA), 

lindude ohu, intsidendi ohtlike kaupadega või muudest ohtlikest tingimustest 

põhjustatud intsidendi; 

e) tooma ära protseduurid kirjalike ettekannete esitamiseks lennuliikluses toimunud 

intsidentide, õhus kokkupõrke vältimise süsteemi poolt registreeritud ohtlike 

lähenemiste (ACAS RA), lindudega kokkupõrgete, ohtlike kaupadega toimunud 

intsidentide või õnnetuste ning ebaseaduslike sekkumiste kohta; 
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f) tooma ära aruandluse protseduurid, mille abil tagatakse OPS 1.085(b) ja 1.420 

nõuete täitmine. Nende protseduuride hulka peavad kuuluma firmasisene ohutusalase 

aruandluse kord, mida meeskonna liikmetel tuleb järgida tagamaks, et õhusõiduki 

kaptenit informeeritakse kohe kõikidest intsidentidest, mis lennu ajal vähendasid või 

mis oleksid võinud vähendada ohutust, ning et kaptenile edastataks kogu 

asjassepuutuv teave. 

12. LENNUREEGLID 

 Lennureeglid, sealhulgas: 

a) visuaal- ja instrumentaallennureeglid; 

b) lennureeglite territoriaalne kohaldamine; 

c) sideprotseduurid, kaasa arvatud sidekatkestuse puhuks mõeldud protseduurid (COM-

failure procedures); 

d) informatsioon ja juhendid, mis on seotud tsiviillennukite tunnistamisega (interception 

of civil aeroplanes); 

e) olukorrad, mille puhul tuleb olla raadiokuuldel; 

f) signaalid; 
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g) lennu ajal kasutatav ajasüsteem; 

h) lennujuhtimiskeskuse (ATC) load, lennuplaanist kinnipidamine ning asukoha 

ettekanded; 

i) visuaalsed signaalid, mida kasutatakse luba mitteomavate lennukite hoiatamiseks 

juhul, kui need sisenevad piirangu-, keelu- või ohutsooni või lendavad seal; 

j) protseduurid pilootidele, kes näevad pealt õnnetust või võtavad vastu hädasignaali; 

k) visuaalsed maapealsed leppemärgid ja visuaalsed õhusignaalid õnnetuses 

ellujäänutele, signaliseerimisvahendite kirjeldus ja kasutamine ning 

l) ohu- ja hädasignaalid. 

13. ÕHUSÕIDUKITE RENTIMINE 

 Õhusõiduki rentimisega seotud tegevuste ja korra kirjeldus, rentimisega seotud 

protseduurid ja juhtkonna vastutus/kohustused. 

B. LENNUKITE KÄITAMINE VASTAVALT TÜÜBILE 

 Tüüpide ja tüüpide variantide vaheliste erinevuste arvessevõtmine järgmiste teemade kaupa: 
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0. ÜLDINFO JA MÕÕTÜHIKUD 

0.1. Üldinfo (näiteks lennuki mõõtmed), sealhulgas lennuki tüübi käitamisel kasutatava 

mõõtühikute süsteemi kirjeldus ja teisendamise/tuletamise tabelid. 

1. PIIRANGUD 

1.1. Sertifitseerimisel määratletud piirangute ja kehtivate käitamispiirangute kirjeldus: 

a) sertifitseerimise aluseks olevate dokumentide loetelu (näiteks CS-23, CS-25, ICAO 

konventsiooni 16. lisa (CS-36 ja CS-34) jne); 

b) reisijate istmete paigutus kõikidel lennuki tüüpidel, kaasa arvatud istmete paigutuse 

skeemid; 

c) sertifikaadiga lubatud lendude liigid (näiteks VFR/IFR, CAT II/III, RNP, lennud 

teadaolevates jäätumistingimustes jne); 

d) meeskonna koosseis; 

e) mass ja raskuskese; 

f) kiiruse piirangud; 

g) lennurežiimide diapasoon(id); 

h) tuule piirangud, kaasa arvatud puhastamata radade korral; 
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i) lennu piirangud kasutatavates konfiguratsioonides; 

j) raja kalle; 

k) piirangud märgadel või puhastamata radadel; 

l) saastatud välispinnad ja 

m) süsteemsed piirangud. 

2. TAVAOLUKORRA PROTSEDUURID 

2.1. Meeskonna tavaolukorra protseduurid ja kohustused, vastavad kontroll-kaardid, nende 

kasutamise süsteem ning lennumeeskonna ja salongipersonali vaheliseks 

koordineerimiseks vajalikud protseduurid. Toodud peavad olema järgmised protseduurid ja 

kohustused: 

a) lennueelsed; 

b) stardieelsed; 

c) kõrgusemõõtja seadmine ja kontroll; 

d) ruleerimine, start ja kõrgusevõtmine; 

e) müra vähendamine; 
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f) reisilend ja laskumine; 

g) lähenemine, ettevalmistus maandumiseks ja instrueerimine; 

h) visuaallähenemine; 

i) instrumentaallähenemine; 

j) visuaallähenemine ja ringilt lähenemine; 

k) katkestatud lähenemine; 

l) maandumine tavaolukorras; 

m) tegutsemine pärast maandumist ja 

n) käitamine märgadel ja puhastamata radadel. 
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3. EBATAVALISTE JA HÄDAOLUKORDADE PROTSEDUURID 

3.1. Meeskonna protseduurid ja kohustused, vastavad kontroll-kaardid, kontroll-kaartide 

kasutamise süsteem ja teave vajalike koordineerimisprotseduuride kohta lennumeeskonna 

ja salongipersonali vahel. Toodud peavad olema järgmised protseduurid ja kohustused 

ebatavalistes ja hädaolukordades: 

a) meeskonna teovõimetus; 

b) tule- ja suitsutõrje; 

c) lennud survestamata ja osaliselt survestatud lennukitel; 

d) lennutehniliste piirangute ületamine, näiteks maandumine ülekaaluga; 

e) kosmilise kiirguse piirangute ületamine; 

f) pikselöögid; 

g) side hädaolukorras ning lennuliiklusteenistuste (ATC) alarmeerimine hädaolukorras; 

h) mootoririke; 
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i) rikked süsteemides; 

j) juhendid tagasipöördumiseks tõsiste tehniliste rikete puhul; 

k) maaga kokkupõrke hoiatussignaal; 

l) õhus kokkupõrke hoiatussignaal (TCAS warning); 

m) tuulenihe ja 

n) hädamaandumine maapinnale või vette ja 

o) protseduurid väljumisel ettenägematute asjaolude puhul. 

4. LENNUTEHNILISED VÕIMALUSED 

4.0. Andmed lennutehniliste võimaluste kohta peab esitama hõlpsasti kasutataval kujul. 

4.1. Andmed lennutehniliste võimaluste kohta. Materjalid lennutehniliste võimaluste kohta, mis 

on vajalikud OPS 1 alajagudes F, G, H ja I sätestatud käitamisnõuete täitmiseks ning mille 

abil saab kindlaks määrata: 

a) stardijärgse tõusu piirangud - massi, kõrgus, temperatuur; 

b) hoovõtu pikkuse (kuiva, märja, puhastamata raja korral); 
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c) andmed lennutrajektoori kohta takistustevaba ala arvutamiseks või vajaduse korral 

starditrajektoori määramiseks; 

d) kallaku mõju tõusugradiendile; 

e) tõusupiirangud marsruudil; 

f) tõusupiirangud lähenemisel; 

g) tõusu piirangud maandumiselt kordusringile minekul; 

h) läbijooksu pikkust (kuiva, märja; puhastamata raja korral), sealhulgas lennu ajal 

tekkinud süsteemi või seadme rikke mõju maandumismaa pikkusele; 

i) pidurdamisvõimsuse piiranguid ja 

j) erinevatel lennuetappidel kasutatavad kiirusi (arvestades ka märgi või puhastamata 

radasid). 
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4.1.1. Lisaandmed lendude sooritamiseks jäätumistingimustes. Käsitleda tuleb kõiki 

sertifitseeritud lennutehnilisi andmeid, mis puudutavad lubatud konfiguratsiooni või 

konfiguratsioonist kõrvalekallet, näiteks mittetöötavat pidurite blokeerimisvastast seadet. 

4.1.2. Kui lennuki heakskiidetud lennukikäsiraamatus (AFM) ei ole andmeid vastava 

suutlikkusklassi puhul nõutud lennutehniliste võimaluste kohta, tuleb sinna lisada teised, 

lennuametile vastuvõetavad andmed. Teise võimalusena võib lennutegevuskäsiraamatus 

viidata lennukikäsiraamatus (AFM) olevatele heakskiidetud andmetele, kui neid andmeid 

ei kasutata tõenäoliselt kuigi sageli või kui neid tõenäoliselt ei kasutata ohuolukorras. 

4.2. Lennutehniliste võimaluste lisaandmed. Vajaduse korral lisaandmed lennutehniliste 

võimaluste kohta, sealhulgas: 

a) tõusugradeint kõikide töötavate mootoritega; 

b) vajumisgradient seiskunud mootoriga (drift-down data); 

c) jäätõrje-/jäätumisvastaste vedelike mõju; 

d) lend väljalastud telikuga; 

e) kolme või enama mootoriga lennuki ülelend ühe mittetöötava mootoriga ja 

f) lennud, mida sooritatakse varustatuse muudatuste loetelu (CDL) alusel. 
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5. LENNU PLANEERIMINE 

5.1. Andmed ja juhendid, mis on vajalikud lennueelseks lennu planeerimiseks ja 

planeerimiseks lennul, kaasa arvatud sellised tegurid nagu kiiruse graafikud ja mootorite 

töörežiimid. Vajaduse korral käitamisprotseduurid mootori(te) seiskumise puhuks, lennuks 

suurendatud kaugusele kahe turboreaktiivmootoriga lennukil (ETOPS) (eelkõige reisilennu 

kiirusel ühe mittetöötava mootoriga ja maksimaalsel kaugusel sobivast lennuväljast, mis 

määratakse kindlaks vastavalt OPS 1.245 nõuetele) ning lendudeks kaugel eraldiasuvate 

üksikute lennuväljadeni. 

5.2. Lennu erinevate etappide jaoks kütuse vajaduse arvutamise metoodika vastavalt 

1.255 nõuetele. 

6. MASS JA BALANSSEERING 

 Juhendid ja andmed massi ja balansseeringu arvutamiseks, sealhulgas: 

a) arvutamise süsteem (näiteks indeksite süsteem); 

b) teave ja juhendid massi ja balansseeringu dokumentide täitmiseks, sealhulgas teave 

ja juhendid käsitsi ja arvutiga täidetavate dokumentide jaoks; 

c) massi piirangud ja raskuskeskmed lennuki tüüpidel, variantidel või üksikutel 

lennukitel, mida käitaja kasutab, ning 

d) tühi käitamismass ja vastav raskuskese või indeks. 
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7. LASTIMINE 

 Õhusõiduki lastimise ja lennuki pardale võetava lasti kinnitamise protseduurid ja 

tingimused. 

8. VARUSTATUSE MUUDATUSTE LOETELU 

 Varustatuse muudatuste loetelu(d) (Configuration Deviation List – CDL), kui see on tootja 

poolt kaasa antud ja selle koostamisel on arvestatud käitatavaid lennuki tüüpe ja variante, 

sealhulgas protseduurid, mida tuleb järgida ajal, kui lennuk lendab välja varustatuse 

muudatuste loetelu (CDL) tingimuste kohaselt. 

9. MINIMAALVARUSTUSE LOETELU 

 Minimaalvarustuse loetelu (MEL), mille puhul on arvesse võetud käitatavaid lennuki tüüpe 

ja variante ning lendude liike / käitamispiirkonda. Minimaalvarustuse loetelusse (MEL) 

peavad kuuluma navigatsiooniseadmed ning selle koostamisel tuleb arvesse võtta 

marsruudil ja käitamispiirkonnas nõutud navigeerimistäpsust. 

10. PÄÄSTE- JA AVARIIVARUSTUS, SEALHULGAS HAPNIK 

10.1. Nimekiri päästevarustusest, mis peab olema õhusõiduki pardal kõikidel marsruutidel, kus 

lennatakse, ning protseduurid selle varustuse töökorrasoleku kontrollimiseks enne starti. 

Juhendid pääste- ja avariivarustuse asukoha, kättesaadavuse ja juurdepääsu ning 

kasutamise kohta, samuti varustuse kontrollkaart/-kaardid. Lennuki süsteemide, nendega 

seotud juhiste ja näidikute ja käitamisjuhendite kirjeldus. 
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10.2. Nõutava ja olemasoleva hapnikukoguse kindlaksmääramise kord. Arvestada tuleb lennu 

profiili, pardalolijate arvu ja salongi rõhu võimalikku langust. Informatsioon tuleb esitada 

kergestikasutatavas vormis. 

11. EVAKUEERIMISE PROTSEDUURID OHUOLUKORRAS 

11.1. Juhendid ohuolukorras evakueerimise ettevalmistamiseks, sealhulgas juhendid meeskonna 

koostöö koordineerimiseks ja töökoha määramiseks ohuolukorras. 

11.2. Evakueerimise protseduurid ohuolukorras. Kõigi meeskonnaliikmete kohustuste kirjeldus 

kiire evakueerimise ajaks ning reisijate abistamiseks sundmaandumise, vette maandumise 

või teiste hädaolukordade korral. 

12. LENNUKI SÜSTEEMID 

 Lennuki süsteemide, nendega seotud juhiste ja näidikute ja käitamisjuhendite kirjeldus. 
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C. MARSRUUTIDE JA LENNUVÄLJADE JUHENDID NING TEAVE 

1. Juhendid ja teave sidepidamise, navigatsiooni ja lennuväljade kohta, sealhulgas 

minimaalsete lennutasandite ja -kõrguste kohta kõikidel lennatavatel marsruutidel ning 

käitamismiinimumide kohta kõikidel lennuväljadel, mida on planeeritud kasutada, 

sealhulgas: 

a) minimaalne lennutasand/kõrgus; 

b) käitamismiinimumid väljumis-, siht- ja varulennuväljade jaoks; 

c) side- ja navigatsioonivahendid; 

d) maandumisraja andmed ja lennuvälja varustatus; 

e) lähenemise, katkestatud lähenemise ja väljumise protseduurid, sealhulgas müra 

vähendamise protseduurid; 

f) protseduurid raadiosiside katkemise (COM-failure) korral; 

g) otsingu- ja päästevahendid piirkonnas, millest üle lennatakse; 

h) lennukaartide kirjeldus, mis peavad olema pardal vastava lennu liigi korral ja 

lennataval marsruudil, sealhulgas metoodika nende kehtivuse kontrollimiseks; 

i) lennundusteabe kättesaadavus ja MET teenistuste olemasolu; 
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j) marsruudi side- ja navigatsiooniprotseduurid (COM/ NAV); 

k) lennuväljade kategooriad vastavalt lennumeeskondade pädevusele ja 

kvalifikatsioonile; 

l) lennuvälja eripiirangud (tehniliste võimaluste piirangud ja käitamisprotseduurid). 

D. KOOLITUS 

1. Koolituskavad ja kontrollimise programmid kogu käitava personali jaoks, kes täidab lennu 

ettevalmistamisega ja/või sooritamisega seotud ülesandeid. 

2. Koolituskavadesse ja kontrollprogrammidesse peavad kuuluma: 

2.1. lennumeeskonnale – kõik alajagudes E ja N ettenähtud asjakohased koolitused; 

2.2. salongipersonalile – kõik alajaos O ettenähtud asjakohased koolitused; 
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2.3. käitavale personalile, sealhulgas meeskonnaliikmetele: 

a) kõik asjakohased koolitused, mis on ette nähtud alajaos R (ohtlike kaupade vedu 

lennutranspordiga), ja 

b) kõik asjakohased koolitused, mis on ette nähtud jaos S (lennundusjulgestus); 

2.4. käitamisega seotud personalile, välja arvatud meeskonnaliikmed (näiteks lendude 

korraldaja, hoolduspersonal jne) – kõik muud asjakohased koolitused, mis on ette nähtud 

OPS nõuetes vastavalt igaühe kohustustele. 

3. Protseduurid 

3.1. Koolituse ja kontrollimise protseduurid. 

3.2. Protseduurid juhtudeks, kui personal ei saavuta või ei suuda säilitada nõutavat 

professionaalset taset. 

3.3. Protseduurid, millega tagatakse, et ärilistel lennutranspordi lendudel ei jäljendata 

ebatavalisi või hädaolukordi, mis nõuavad kõikide või osade ebatavaliste või hädaolukorra 

protseduuride järgimist ega teostata instrumentaallennutingimuste jäljendamist kunstlike 

vahenditega. 

4. Dokumentide kirjeldus, mida tuleb säilitada ning nende säilitamise ajad. (Vt OPS 1.1065 

1. liidet.) 
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OPS 1.1065 1. liide 

Dokumentide säilitamise aeg 

Käitaja tagab, et järgmine teave/dokumendid säilitatakse lennuametile vastuvõetaval kujul ja 

lennuametile kättesaadavana järgnevates tabelites märgitud aja jooksul. 

Märkus: lisateave dokumentide säilitamise kohta on esitatud M osas. 

 

Tabel 1 

Teave, mida kasutatakse lennu ettevalmistamisel ja läbiviimisel 

Teave, mida kasutatakse lennu ettevalmistamiseks ja 
 läbiviimiseks vastavalt OPS 1.135 nõuetele 

Operatsiooniline lennuplaan 3 kuud 

Lennuki tehniline päevik 36 kuud pärast viimase kande 
kuupäeva, vastavalt M osa jaotise 

M.A.306 lõikele c 

Marsruudi kohased NOTAM/AIS 
teavitamise dokumendid, kui need on 

käitaja koostatud 

3 kuud 

Dokumendid massi ja balansseeringu 
kohta 

3 kuud 

Teated erilastide, kaasa arvatud ohtlike 
kaupade kohta 

3 kuud 
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Tabel 2 

Aruanded 

Aruanded 

Lennupäevik 3 kuud 

Ettekanded kõikidest lennul asetleidnud OPS 1.420 märgitud 
juhtumite üksikasjadest või teistest sündmustest, millest 
õhusõiduki kapten peab vajalikuks ette kanda / mida 
registreerida 

3 kuud 

Aruanded tööaja pikendamise ja/või puhkeaja lühendamise kohta 3 kuud 
 

Tabel 3 

Lennumeeskonna dokumendid 

Lennumeeskonna dokumendid 

Lennu-, töö- ja puhkeaeg 15 kuud 

Lennundusload Kuni lennumeeskonna liige 
kasutab oma loaga 
kaasnevaid õigusi käitaja 
juures 

Ümberõpe ja kontroll 3 aastat 

Meeskonna juhtimiskursus (k.a kontroll) 3 aastat 

Regulaarne korduvkoolitus ja kontroll 3 aastat 

Koolitus ja kontroll tegutsemiseks mõlemalt 
piloodiistmelt 

3 aastat 

Hiljutine lennukogemus  
(vt OPS 1.970) 

15 kuud 

Marsruudi ja lennuvälja pädevus (vt 
OPS 1.975). 

3 aastat 

Koolitus ja kvalifikatsioon konkreetseteks 
lendudeks, kui seda nõuab OPS (näiteks 
ETOPS CAT II/III lennud) 

3 aastat 

Asjakohane ohtlike kaupade veo koolitus 3 aastat 
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Tabel 4 

Salongipersonali dokumendid 

Salongipersonali dokumendid 

Lennu-, töö- ja puhkeaeg 15 kuud 

Algkoolitus, ümberõpe ja erinevuste koolitus (k.a 
kontroll) 

Kuni salongipersonali liige 
töötab käitaja juures 

Regulaarne korduvkoolitus ja täienduskoolitus 
(k.a kontroll) 

Kuni 12 kuud pärast 
salongipersonali liikme 
lahkumist käitaja 
teenistusest 

Asjakohane ohtlike kaupade veo koolitus 3 aastat 

 

Tabel 5 

Muu käitava personali dokumendid 

Muu käitava personali dokumendid 

Koolituse/kvalifikatsiooni dokumendid muu 
personali kohta, kellele OPS kohaselt tuleb 
koostada heakskiidetud koolitusprogramm 

Dokumendid kahe viimase 
koolituse kohta 

 

Tabel 6 

Muud dokumendid 

Muud dokumendid 

Dokumendid kosmilise ja päikese kiirguse 
dooside kohta 

Kuni 12 kuud pärast 
meeskonnaliikme lahkumist 
käitaja teenistusest 

Kvaliteedisüsteemi dokumendid 5 aastat 

Ohtlike kaupade veo dokumendid 3 kuud pärast lennu 
teostamist 

Ohtlike kaupade vastuvõtu kontrollkaardid 3 kuud pärast lennu 
teostamist 
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Q ALAJAGU   

LENNU- JA TÖÖAJA PIIRANGUD  

NING NÕUDED PUHKEAJALE 

 

OPS 1.1090 

Eesmärk ja kohaldamisala 

1. Käitaja kehtestab meeskonna liikmete lennu- ja tööaja piirangud ning puhkeaja nõuded. 

2. Käitaja tagab kõikidel lendudel: 

2.1. Lennu- ja tööaja piirangute ning puhkeaja vastavuse: 

a) käesoleva alajao sätetega ja 

b) täiendavate, lennuameti poolt ohutuse eesmärgil vastavalt käesoleva jao sätetele 

rakendatavate normidega. 

2.2. Lennud planeeritakse nii, et need toimuvad lubatud lennuaja piires, võttes arvesse 

lennueelsetele ülesannetele ja lennule ning lennuki teenindamisele kuluvat aega. 

2.3. Töögraafikud valmistatakse ette ja avaldatakse piisavalt varakult, et meeskonnaliikmetel 

oleks võimalus planeerida piisavalt puhkeaega. 
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3. Käitaja ülesanded 

3.1. Käitaja määrab iga meeskonna liikme põhibaasi. 

3.2. Käitaja peaks arvestama lennuaegade ja puhkeaegade sageduse ja struktuuri vahelist suhet 

ning võtma kohaselt arvesse minimaalse puhkejaga vahelduvate pikkade tööaja perioodide 

mõjusid. 

3.3. Käitajad määravad kindlaks tööaja skeemid, kus välditakse sellist ebasoovitavat tööaja 

korraldust nagu päevaste/öiste tööaegade vaheldumine või meeskonnaliikmete sellist 

töölelähetamist, mis tõsiselt häirib väljakujunenud magamise/tööaja struktuuri. 

3.4. Käitajad planeerivad tööst vabad kohalikud päevad ning teavitavad nendest 

meeskonnaliikmeid eelnevalt. 

3.5. Käitajad tagavad, et puhkeajad on piisava pikkusega selleks, et meeskonnaliikmed 

taastuksid eelnevate tööülesannete täitmise mõjudest ning oleksid järgmiseks lennuajaks 

hästi välja puhanud. 

3.6. Käitajad tagavad, et lennuajad planeeritakse nii, et need võimaldavad meeskonnaliikmetel 

vältida väsimust, et nad saaksid kõikides tingimustes töötades tagada rahuldava 

ohutustaseme. 

4. Meeskonna liikmete ülesanded 

4.1. Meeskonna liige ei tohi käitada lennukit, kui ta teab, et on väsinud või on tõenäoliselt 

väsinud või tunneb ennast halvasti määral, mis võib lendu ohustada. 
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4.2. Meeskonna liikmed peaksid optimaalselt kasutama olemasolevaid võimalusi puhkamiseks 

ning kasutama oma puhkeaega nõuetekohaselt. 

5. Tsiviillennundusasutuste ülesanded 

5.1. Erinevused 

5.1.1. Vastavalt artiklile 8 võib lennuamet lubada erinevusi käesoleva jao nõuetest kooskõlas 

asjaomases liikmesriigis kehtiva seadusandlusega ja protseduuridega ning konsulteerides 

huvitatud pooltega. 

5.1.2. Kõik käitajad peavad, kasutades oma töökogemust ja võttes arvesse asjakohaseid faktoreid, 

nagu praegused teaduslikult põhjendatud teadmised, lennuametile demonstreerima, et 

nende taotletavate erinevuste rakendamise tulemuseks on samaväärne ohutustase. 

 Selliste erinevuste juurde kuuluvad vajaduse korral sobivad leevendavad meetmed. 
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OPS 1.1095 

Mõisted 

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1.1. Suurendatud lennumeeskond 

 Lennumeeskond, millesse kuulub rohkem liikmeid kui minimaalselt lennuki käitamiseks 

nõutav ja milles iga lennumeeskonna liige võib lahkuda oma töökohalt, mispuhul teda 

asendab teine piisavalt kvalifitseeritud lennumeeskonna liige. 

1.2. Blokk-aeg 

 Ajavahemik alates hetkest, mil õhusõiduk liigub paigast parkimiskohast õhkutõusmise 

eesmärgil, kuni hetkeni, mil õhusõiduk peatub talle määratud parkimiskohas ja kõik 

mootorid või propellerid on seiskunud. 

1.3. Vaheaeg 

 Kõikidest tööülesannetest vaba, puhkeajast lühem aeg, mis arvestatakse tööaja hulka. 

1.4. Tööülesanne 

 Mis tahes ülesanne, mida meeskonna liige peab täitma seoses lennuettevõtja sertifikaadi 

omaniku tegevusega/tööga. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud konkreetseid 

eeskirju, määratleb lennuamet, kas valvesolek loetakse tööülesandeks ja millisel määral. 
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1.5. Tööaeg 

 Ajavahemik, mis algab hetkest, mil meeskonna liige alustab käitaja tööülesande täitmist 

ning kestab kuni hetkeni, mil meeskonna liige vabaneb kõikidest tööülesannetest. 

1.6. Lennutöö aeg 

 Ajavahemik, mille jooksul isik töötab meeskonna liikmena õhusõidukil. Lennuaeg algab 

hetkest, mil meeskonna liige käitaja nõudel alustab lennuks või lendude seeriaks 

valmistumist; lennuaeg lõpeb viimase lennu lõpus, millel ta on töötav meeskonna liige. 

1.7. Põhibaas 

 Käitaja poolt kindlaks määratud asukoht, kust meeskonna liige tavaliselt alustab ja kus ta 

lõpetab oma tööülesande või tööülesannete seeria täitmise ja kus käitaja tavaliselt ei pea 

vastutama konkreetse meeskonna liikme majutamise eest. 

1.8. Kohalik päev 

 24-tunnine ajavahemik, mis algab kell 00:00 kohaliku aja järgi. 

1.9. Kohalik öö 

 8-tunnine ajavahemik kella 22:00 ja 8:00 vahel kohaliku aja järgi. 
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1.10. Üksik vaba päev 

 Üksik vaba päev sisaldab kahte kohalikku ööd. Puhkeaeg võib kuuluda selle vaba päeva 

sisse. 

1.11. Töötav meeskonna liige 

 Meeskonna liige, kes täidab oma tööülesandeid õhusõidukil lennu ajal või mingi lennu osa 

jooksul. 

1.12. Töökohale minek 

 Mittetöötava meeskonnaliikme minek ühest kohast teise käitaja korraldusel, välja arvatud 

sõiduaeg. Sõiduaeg on: 

– aeg, mis kulub kodust lennu alguskohta ja vastupidi minekuks; 

– aeg, mis kulub kohapeal puhkekohast tööülesande täitmise kohta ja vastupidi 

minekuks. 

1.13. Puhkeaeg 

 Katkestamatu ja kindlaksmääratud ajavahemik, mille jooksul meeskonna liige on 

tööülesannetest ja lennujaama valvest vaba. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 442 
LISA DG C III  ET 

1.14. Valveaeg 

 Kindlaksmääratud ajavahemik ilma vahepealse puhkeajata, mil meeskonna liige peab 

olema käitajale kättesaadav lennuülesande saamiseks, töökohale minekuks või muuks 

tööülesandeks. 

1.15. Ööpäevase tsükli madalseisu vahemik (WOCL) 

 Aeg vahemikus 02:00 ja 05:59. Kolme ajavööndi piires arvestatakse ööpäevase tsükli 

madalseisu vahemik põhibaasi aja järgi. Nendest kolmest ajavööndist väljaspool 

arvestatakse väljalennule järgneva 48 tunni jooksul ööpäevase tsükli madalseisu vahemik 

põhibaasi aja järgi ning pärast seda kohaliku aja järgi. 

 

PS 1.1100 

Lennu- ja tööaja piirangud 

1.1. Kogu tööaeg 

 Käitaja tagab, et kogu tööaeg, mis kulub meeskonnaliikmel tööülesannete täitmiseks ei 

ületa: 

a) 190 tundi 28 üksteisele järgneva päeva jooksul jaotatuna selle ajavahemiku jooksul 

võimalikult ühtlaselt ja 

b) 60 tundi 7 üksteisele järgneva päeva jooksul. 
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1.2. Kogu blokk-aja piirang 

 Käitaja tagab, et üksiku meeskonnaliikme kogu blokk-aeg lendudel, kus ta täidab töötava 

meeskonnaliikme tööülesandid, ei ületa 

a) 900 blokk-tundi kalendriaasta jooksul; 

b) 100 blokk-tundi 28 üksteisele järgneva päeva jooksul. 

 

OP 1.1105 

Maksimaalne päevane lennuaeg 

1.1. Käesolevat OPSi ei kohaldata ühe piloodiga lendude ja meditsiinilise kiirabi lendude 

suhtes. 

1.2. Käitaja määrab kindlaks lennu ettevalmistusaja, mis põhineb reaalselt ohutusega seotud 

maapealsetele tööülesannetele kuluval ajal, mis on lennuameti poolt heaks kiidetud. 

1.3. Maksimaalne päevane lennuaeg on 13 tundi. 

1.4. Neid 13 tundi vähendatakse 30 minuti võrra iga lennu kohta alates kolmandast lennust; 

maksimaalselt võib päevast lennuaega vähendada kaks tundi. 
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1.5. Kui lennuaeg algab ööpäevase tsükli madalseisu vahemiku ajal, lüheneb punktides 1.3 

ja 1.4 nimetatud maksimaalne päevane lennuaeg 100% võrra selle kestusest ööpäevase 

tsükli madalseisu vahemiku ajal. Kui lennuaeg algab või kui kogu lennuaeg kestab 

ööpäevase tsükli madalseisu vahemiku ajal, lüheneb punktides 1.3 ja 1.4 nimetatud 

maksimaalne päevane lennuaeg 50% võrra selle kestusest ööpäevase tsükli madalseisu 

vahemiku ajal. 

2. Lennuaja pikendamine 

2.1. Maksimaalset päevast lennuaega võib pikendada kuni ühe tunni võrra. 

2.2. Lennuaja pikendamine ei ole lubatud, kui põhiline päevane lennuaeg hõlmab kuut või 

enamat lendu. 

2.3. Kui lennuaeg kestab ööpäevase tsükli madalseisu vahemiku ajal kuni kaks tundi, võib 

lennuaega pikendada kuni nelja lennu korral. 

2.4. Kui lennuaeg kestab ööpäevase tsükli madalseisu vahemiku ajal üle kahe tunni, võib 

lennuaega pikendada kuni kahe lennu korral. 

2.5. Lennuaega võib pikendada maksimaalselt kaks korda seitsme üksteisele järgneva päeva 

jooksul. 

2.6. Kui lennuaega planeeritakse pikendada, pikeneb minimaalne puhkeaeg enne ja pärast 

lendu kahe tunni võrra või pikeneb ainult minimaalne puhkeaeg pärast lendu nelja tunni 

võrra. Kui pikendatakse üksteisele järgnevaid lennuaegasid, peavad puhkeajad pärast 

eelmist ja enne järgmist lendu üksteisele järgnema. 
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2.7. Kui pikendatud lennuaeg algab ajavahemikus 22:00 kuni 04:59, peab käitaja piirduma 

lennuajaga 11 tundi ja 45 minutit. 

3. Salongipersonal 

3.1. Salongipersonali puhul, kes täidab tööülesandeid lennul või lendude seerial, võib 

lennuaega pikendada aja võrra, mille võrra salongipersonali lennuks ettevalmistuse aeg 

erineb lennumeeskonna lennuks ettevalmistuse ajast, kui erinevus ei ületa ühte tundi. 

4. Kindel töökorraldus 

4.1. Kavandatud sõiduplaanid peavad võimaldama lendude teostamist maksimaalse lubatud 

lennuaja piires. Selle saavutamiseks võtavad käitajad meetmeid sõiduplaani või 

meeskondade töökorralduse muutmiseks hiljemalt siis kui tegelik lendude kestus ületab 

maksimaalset lennuaega rohkem kui 33% sellel hooajal sõiduplaanis olevate lendude osas. 

5. Töökohale minek 

5.1. Kogu töökohale minekule kulutatud aega loetakse tööajaks. 

5.2. Töökohale minek pärast lennuks valmistumist, kuid enne lendu, arvestatakse lennuaja 

hulka, kuid seda ei loeta lennuks. 

5.3. Töökohale mineku lendu, mis järgneb vahetult lennule tööülesannetes, võetakse arvesse 

OPS 1.1110 punktides 1.1. ja 1.2 määratletud minimaalse puhkeaja arvutamisel. 
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6. Pikendatud (vaheajaga) lennuaeg 

6.1. Lennuamet võib anda loa pikendatud lennuajaga lennule, mis sisaldab vaheaega vastavalt 

artikli 8 sätetele. 

6.2. Kõik käitajad peavad, kasutades oma töökogemust ja võttes arvesse asjakohaseid faktoreid, 

nagu praegused teaduslikult põhjendatud teadmised, lennuametile demonstreerima, et 

nende taotletava pikendatud lennuaja rakendamise tulemuseks on samaväärne ohutustase. 

 

OPS 1.1110 

Puhkeaeg 

1. Minimaalne puhkeaeg 

1.1. Minimaalne puhkeaeg enne põhibaasist algava lennu lennuaega on vähemalt võrdne 

eelneva tööaja pikkusega või 12 tundi, olenevalt sellest, kumb on pikem. 

1.2. Minimaalne puhkeaeg enne põhibaasist väljaspool algava lennu lennuaega on vähemalt 

võrdne eelneva tööaja pikkusega või 10 tundi, olenevalt sellest, kumb on pikem; kui 

minimaalne puhkaeg veedetakse põhibaasist eemal, peab käitaja võimaldama 

meeskonnaliikmel 8 tundi magada, võttes kohaselt arvesse reisimisega seotud ja muid 

psühholoogilisi vajadusi. 
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1.3. Käitaja tagab, et ajavööndite erinevuse mõju meeskonnaliikmetele kompenseeritakse 

täiendava puhkeajaga, nii nagu lennuamet vastavalt artikli 8 sätetele ette näeb. 

1.4.1. Olenemata punktidest 1.1 ja 1.2 ning vastavalt artikli 8 sätetele võib lennuamet lubada 

lühendatud puhkeaja rakendamist. 

1.4.2. Kõik käitajad peavad, kasutades oma töökogemust ja võttes arvesse asjakohaseid faktoreid 

nagu praegused teaduslikult põhjendatud teadmised, lennuametile demonstreerima, et 

nende taotletava lühendatud puhkeaja rakendamise tulemuseks on samaväärne ohutustase. 

2. Puhkeaja kestus 

2.1. Käitaja tagab, et eelpool kirjeldatud minimaalset puhkeaega saab regulaarselt kasutada 

nädalase puhkeajana, mis kestab 36 tundi (kaasa arvatud kaks kohalikku ööd), nii et ühe 

nädalase puhkeaja lõpu ja järgmise alguse vahel ei oleks kunagi rohkem kui 168 tundi. 

Erandina OPS 1.1095 punktist 1.9 võib lennuamet otsustada, et teine kohalikest öödest 

võib alata kell 20:00, kui nädalase puhkeaja kestus on vähemalt 40 tundi. 
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OPS 1.1115 

Lennuaja pikendamine lennu ajal kasutatava puhkeaja tõttu 

1. Kõik käitajad peavad, kasutades oma töökogemust ja võttes arvesse asjakohaseid faktoreid 

nagu praegused teaduslikult põhjendatud teadmised, lennuametile demonstreerima, et 

nende taotletava pikendatud lennuaja rakendamise tulemuseks on samaväärne ohutustase. 

1.1. Lennumeeskonna suurendamine 

 Lennuamet kehtestab nõuded põhi-lennumeeskonna suurendamise osas eesmärgiga 

pikendada lennuaega üle eelpool toodud OPS 1.1105 piirangute. 

1.2. Salongipersonal 

 Lennuamet kehtestab salongipersonali liikmete poolt lennu ajal kasutatava puhkeaja 

nõuded, juhul kui lennuaeg kestab kauem kui eelpool OPS 1.1105 piirangutes sätestatud. 
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OPS 1.1120 

Ettenägematud asjaolud lendude teostamisel – õhusõiduki kapteni otsused 

1. Võttes arvesse, et lennuks valmisoleku ajal algava lennu teostamise ajal ette tulevad 

edaspidi nimetatud juhtumid on vaja lahendada, võib käesolevas jaos sätestatud lennuaja, 

töö- ja puhkeaja piiranguid ettenägematute asjaolude ilmnemisel muuta. Kõik sellised 

muudatused peavad pärast konsultatsioone teiste meeskonna liikmetega olema õhusõiduki 

kaptenile vastuvõetavad ning need peavad igal juhul olema vastavuses järgmisega: 

1.1. OPS 1.1105 punktis 1.3 nimetatud maksimaalset lennuaega võib pikendada üle kahe tunni 

ainult siis, kui lennumeeskonda on suurendatud, mispuhul võib lennuaega pikendada kuni 

3 tundi. 

1.1.2. Kui lennuaja hulka kuuluval viimasel lennul ilmnevad pärast õhkutõusu asjaolud, mille 

tulemusena lennuaeg pikeneks üle lubatud kestuse, võib lendu jätkata planeeritud sihtkohta 

või varulennuväljale. 
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1.1.3. Selliste asjaolude korral võib lennuajale järgnevat puhkeaega lühendada, kuid mitte alla 

OPS 1.1110 punktis 1.2 määratletud minimaalse puhkeaja kestuse. 

1.2. Erilistel asjaoludel, mis võivad põhjustada suurt väsimust, peab õhusõiduki kapten pärast 

konsulteerimist asjaomaste meeskonnaliikmetega vähendama tegelikku lennuaega ja/või 

pikendama puhkeaega, et vältida ebasoovitavat mõju lennuohutusele. 

1.3. Käitaja tagab, et: 

1.3.1. õhusõiduki kapten esitab käitajale ettekande alati, kui tegelikul lennul tema otsusel 

lennuaega pikendatakse või kui puhkeaega lühendatakse ja 

1.3.2. kui lennuaja pikendamine või puhkeaja lühendamine ületab ühte tundi, saadetakse 

ettekande koopia koos käitaja kommentaaridega lennuametile hiljemalt 28 päeva jooksul 

pärast juhtumit. 

 

OPS 1.1125 

Valveaeg 

1. Lennujaama valve 

1.1. Meeskonna liige on lennujaama valves alates valmisolekust tavalises lennu alguskohas 

kuni teada antud valveaja lõpuni. 

1.2. Lennujaama valve arvestatakse täielikult kogu tööaja hulka. 
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1.3. Kui lennujaama valvele järgneb vahetult lennuaeg, määrab lennuamet, milline on suhe 

selle lennujaama valve ja lennuülesande täitmise vahel. Sellisel juhul lisatakse lennujaama 

valve aeg OPS 1.1110 punktides 1.1. ja 1.2 nimetatud tööajale minimaalse puhkeaja 

arvestusse. 

1.4. Kui lennujaama valvele ei järgne lennuülesande täitmine, peab sellele järgnema vähemalt 

lennuameti poolt määratud puhkeaeg. 

1.5. Lennujaama valve ajal annab käitaja meeskonnaliikme käsutusse vaikse ja mugava koha, 

mis ei ole üldsusele juurdepääsetav. 

2. Teised valved (sealhulgas valve hotellis) 

2.1. Vastavalt artikli 8 sätetele reguleerib kõiki teisi valve vorme lennuamet, võttes arvesse 

järgmist: 

2.1.1. teave valvete kohta kantakse tööaja graafikusse ja/või antakse eelnevalt teada; 

2.1.2. valve alguse ja lõppemise aeg määratakse kindlaks ja nendest teavitatakse eelnevalt; 

2.1.3. määratakse kindlaks kõigi valvete kestus, mis toimuvad konkreetse lennu alguskohast 

erinevas kohas; 
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2.1.4. määratletakse suhe valve ja valvele järgneva mis tahes lennuülesande täitmise vahel, võttes 

arvesse meeskonnaliikme võimalusi puhkamiseks ja teisi asjakohaseid asjaolusid; 

2.1.5. määratletakse valveaegade arvestamise põhimõtted kogu tööaja arvestamise eesmärgil. 

 

OPS 1.1130 

Toitlustamine 

Et vältida ebasoovitavaid mõjusid meeskonna liikme töövõimele, peab tal olema võimalus süüa ja 

juua, eriti kui lennuaeg ületab kuut tundi. 

 

OPS 1.1135 

Lennu-, töö- ja puhkeaja dokumenteerimine 

1. Käitaja tagab, et meeskonna liikme kohta oleksid dokumenteeritud: 

a) blokk-ajad; 

b) kõigi töö- või lennuaegade algus, kestus ja lõpp; 
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c) puhkeajad ja vabad päevad 

 ning et neid dokumenteeritakse nii, et oleks tagatud vastavus käesoleva jao nõuetele; 

koopiad nendest dokumentidest tehakse meeskonna liikme nõudel talle kättesaadavaks. 

2. Kui käitaja poolt vastavalt lõikele 1 täidetavad dokumendid ei hõlma kõiki 

meeskonnaliikme lennu-, töö- ja puhkeaegu, registreerib asjaomane meeskonnaliige 

individuaalselt: 

a) blokk-ajad; 

b) kõigi töö- või lennuaegade alguse, kestuse ja lõpu ning 

c) puhkeajad ja vabad päevad. 

3. Meeskonna liige esitab oma dokumendid taotlusel enne lennuaja algust mis tahes käitajale, 

kes kasutab tema teenuseid. 

4. Dokumente säilitatakse vähemalt 15 kalendrikuud alates viimasest asjakohasest 

sissekandest või kauem vastavalt siseriiklike õigusaktide nõuetele. 

5. Lisaks säilitab käitaja eraldi kõik õhusõiduki kapteni lennuaja või lennutundide 

pikendamise ja puhkeaja vähendamise kohta tehtud otsuste ettekanded vähemalt kuus kuud 

pärast igat konkreetset juhtumit. 
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R ALAJAGU   

OHTLIKE KAUPADE VEDU LENNUTRANSPORDIGA 

 

OPS 1.1150 

Mõisted 

a) Käesolevas alajaos kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

1) Vastuvõtu kontrollkaart (Acceptance Check List) – dokument, mida kasutatakse 

ohtlike kaupade pakendite välimuse ja nende juurde kuuluvate dokumentide 

kontrollil, et määrata kindlaks, kas asjakohaseid nõudeid on täidetud. 

2) Transportõhusõiduk (Cargo Aircraft) – õhusõiduk, mis veab kaupu ja lasti, kuid 

mitte reisijaid. Antud kontekstis ei loeta reisijateks: 

i) õhusõiduki meeskonnaliikmeid; 

ii) käitaja töötajaid, kellel vastavalt lennutegevuskäsiraamatu juhenditele on 

õhusõiduki pardal viibimine lubatud ning kes selle alusel viibivad õhusõiduki 

pardal; 

iii) lennuameti volitatud esindajat või 

iv) isikut, kelle kohustused on seotud konkreetse õhusõiduki pardal oleva lastiga. 
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3) Õnnetus ohtlike kaupade veol (Dangerous Goods Accident) – juhtum, mis on seotud 

ohtlike kaupade veoga või tuleneb sellest ning mis põhjustab isiku surmava või raske 

vigastuse või tekitab olulise varalise kahju. 

4) Intsident ohtlike kaupade veol (Dangerous Goods Incident) – juhtum, mida ei 

klassifitseerita ohtlike kaupade veoga seotud õnnetusena, kuid mis on seotud ohtlike 

kaupade veoga või tuleneb sellest, mis ei toimu tingimata õhusõiduki pardal, kuid 

millega kaasnevad isikute vigastused, varaline kahju, tulekahju, purustused, vedelike 

väljavool või lekkimine, radioaktiivne kiirgus või muud tundemärgid selle kohta, et 

ohtliku ainete pakend ei ole terve. Ohtlike ainete veoga seotud juhtumeid, mis seavad 

tõsisesse ohtu õhusõiduki või selles viibivad isikud, loetakse samuti ohtlike ainete 

veoga seotud intsidentideks. 

5) Ohtlike kaupade veodokument (Dangerous Goods Transport Document) – tehnilistes 

instruktsioonides määratletud dokument. Selle täidab isik, kes pakub ohtlikke kaupu 

veoks lennutranspordiga. Veodokument sisaldab teavet nende ohtlike ainete kohta. 

Selles on allkirjastatud deklaratsioon selle kohta, et ohtlikud ained on täielikult ja 

õigesti kirjeldatud nende eeskirjadele vastavate nimetuste ja ÜRO tunnusnumbrite / 

ID numbrite alusel ning nad on õigesti klassifitseeritud, pakitud, markeeritud, 

tähistatud ja transportimiseks ette valmistatud. 

6) Kaubakonteiner (Freight Container) – vahend radioaktiivsete materjalide 

transportimiseks, mis on ette nähtud nende materjalide veo hõlbustamiseks kas 

pakitult või pakkimata, ühe või mitme transpordiliigiga. (Märkus: vt mõistet 

kaubaalus, mille puhul ohtlikud ained ei ole radioaktiivsed materjalid.) 

7) Käitleja (Handling Agent) – ettevõtja, kes käitaja nimel täidab osaliselt või täielikult 

tema ülesandeid, sealhulgas reisijate või kauba kättesaamine, peale- ja 

mahalaadimine, üleandmine või muu käitlemine. 
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8) ID number – ajutine identifitseerimisnumber ohtlikele kaupadele, millele ei ole 

omistatud ÜRO tunnusnumbrit. 

9) Väline pakend (Overpack) – taara, mida kasutab üks vedaja ning mis sisaldab ühe või 

rohkem pakendeid, moodustades ühe käitlemisüksuse mugavamaks käitlemiseks ja 

paigutamiseks. (Märkus: antud mõiste ei hõlma kaubaalust). 

10) Pakend (package) – pakkimisprotseduuri lõpp-produkt, mis koosneb taarast ning 

sellesse paigutatud sisust, mis on ette valmistatud transportimiseks. 

11) Taara (packaging) – mahutid ja kõik muud komponendid või materjalid, mis on 

vajalikud mahuti isoleerimisfunktsiooni täitmiseks ning tagavad vastavuse 

pakkenõuetele. 

12) Eeskirjadele vastav nimetus (Proper Shipping Name) – nimetus, mida kasutatakse 

transporditava artikli või materjali kirjeldamiseks kõikides veodokumentides, 

teadetes ja vajadusel pakenditel. 

13) Raske vigastus (Serious Injury) – õnnetuses isikule tekitatud vigastus: 

i) mis nõuab pikemat kui 48-tunnist haiglaravi seitsme päeva jooksul alates 

vigastuse tekkimise päevast või 

ii) mille tagajärjeks on mõne luu murd (välja arvatud sõrmede, varvaste või nina 

lihtmurrud); või 
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iii) millega kaasnevad suurt verejooksu põhjustavad rebendid, närvide, lihaste või 

kõõluste vigastused või 

iv) millega kaasneb mõne siseorgani vigastus; või 

v) millega kaasneb teise või kolmanda astme põletus või mis tahes põletus, mis 

kahjustab rohkem kui 5% kehapinnast või 

vi) millega kaasneb kinnitust leidnud kokkupuutumine nakkusttekitavate ainete 

või kahjuliku kiirgusega. 

14) Päritoluriik (State of Origin) – riik, mille territooriumil ohtlikud kaubad 

esmakordselt õhusõidukisse laaditi. 

15) Tehnilised juhendid (Technical Instructions) – ohtlike ainete lennutranspordiga ohutu 

veo tehniliste juhendite (Doc 9284-AN/905) kõige viimane kehtiv väljaanne, 

sealhulgas selle lisad ja täiendused, mille on heaks kiitnud ja välja andnud 

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni Nõukogu oma otsusega. 

16) ÜRO tunnusnumber (UN Number) – neljakohaline arv, mis on määratud Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ohtlike kaupade veo ekspertide komitee poolt 

määratlemaks ainet või ainete teatud gruppi. 

17) Kaubaalus (Unit Load Device) – õhusõiduki mistahes konteiner, kaubaalus koos 

võrguga või õhusõiduki kaubaalus koos kattevõrguga. (Märkus: mõiste ei hõlma 

välist pakendit; radioaktiivseid materjale sisaldavate konteinerite kohta vaata 

kaubakonteineri definitsiooni.) 
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OPS 1.1155 

Ohtlike kaupade veo luba 

Ohtlikud kaubad 

Käitaja tohib ohtlikke kaupu transportida ainult siis, kui tal on selleks lennuameti luba. 

 

OPS 1.1160 

Reguleerimisala 

a) Käitaja peab täitma tehniliste juhendite nõudeid igal ohtlikke kaupade veol, sõltumata 

sellest kas lend toimub täielikult või osaliselt riigi territooriumi kohal või väljaspool seda. 

b) Käesoleva alajao sätteid ei kohaldata tehnilises juhendis sätestatud määral esemete ja 

ainete suhtes, mida muudel juhtudel liigitatakse ohtlikeks kaupadeks, tingimusel et: 

1) need peavad olema lennuki pardal vastavalt asjakohastele kehtivatele nõuetele või 

käitamistingimustest tulenevatel põhjustel; 

2) need on ette nähtud reisijate toitlustamiseks või salongiteeninduseks; 

3) need on ette nähtud lennu ajal veterinaarabi osutamiseks või loomade hädatapmiseks; 

4) need on ette nähtud patsiendile lennu ajal arstiabi osutamiseks, tingimusel et: 

i) gaasiballoonid on valmistatud spetsiaalselt selle gaasi hoidmiseks ja 

transportimiseks; 
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ii) arstimid ja teised arstiabi vahendid on nende lennukis kasutamise ajal 

koolitatud personali kontrolli all; 

iii) varustust, mis sisaldavad märgelemendiga akumulaatoreid, hoitakse ja 

vajaduse korral kinnitatakse vertikaalasendis, et vältida elektrolüütide 

väljavoolu, ja 

iv) kogu varustus paigutatakse ja kinnitatakse nõuetekohaselt stardi ja maandumise 

ajal ning teistel juhtudel, kui õhusõiduki kapten peab seda lennuohutuse 

seisukohalt vajalikuks, või 

5) need on kaasas reisijatel või meeskonnaliikmetel. 

c) Esemed ja ained, mis on ette nähtud eespool lõike b punktides 1 ja 2 nimetatud artiklite 

asendamiseks ja neid transporditakse lennukis vastavalt tehnilistele juhenditele. 

 

OPS 1.1165 

Ohtlike kaupade veo piirangud 

 

a) Käitaja võtab kõik meetmed tagamaks, et lennukil ei veetaks esemeid ja aineid, mis on 

tehnilistes juhendites konkreetselt kas nime või üldise kirjelduse kaudu määratletud kui 

transportimiseks täielikult keelatud. 
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b) Käitaja võtab kõiki meetmed tagamaks, et esemeid ja aineid või teisi kaupu, mis on 

tehniliste juhendite kohaselt tavatingimustes transportimiseks keelatud, transporditakse 

ainult siis, kui: 

1) asjaosalised riigid on teinud nende suhtes erandid tehniliste juhendite nõuete kohaselt 

või 

2) tehniliste juhendite kohaselt võib neid transportida päritoluriigi poolt väljastatud loa 

alusel. 

 

OPS 1.1170 

Klassifikatsioon 

Käitaja võtab kõik meetmed tagamaks, et esemed ja ained oleksid klassifitseeritud ohtlike ainetena 

vastavalt tehnilistele juhenditele. 

OPS 1.1175 

Pakend 

Käitaja võtab kõik meetmed tagamaks, et ohtlikud ained on pakitud tehniliste juhendite nõuete 

kohaselt. 

 

OPS 1.1180 

Tähistamine ja markeerimine 

a) Käitaja võtab kõik meetmed tagamaks, et taara, välised pakendid ja kaubakonteinerid oleks 

tähistatud ja markeeritud tehniliste juhendite nõuete kohaselt. 
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b) Kui ohtlikke kaupu veetakse lendudel, mis täielikult või osaliselt toimuvad väljaspool 

käitaja riiki, peavad tähised ja markeering olema lisaks teistele keeltele ka inglise keeles. 

 

OPS 1.1185 

Ohtlike kaupade veodokument 

a) Käitaja tagab, et ohtlike kaupadega on kaasas ohtlike kaupade veodokumendid, kui 

tehnilistes juhendites ei ole sätestatud teisiti. 

b) Kui ohtlikke kaupu transporditakse lendudel, mis täielikult või osaliselt toimuvad 

väljaspool käitaja riiki, tuleb ohtlike kaupade veodokumendid täita lisaks teistele keeltele 

ka inglise keeles. 

 

OPS 1.1195 

Ohtlike kaupade vastuvõtt 

a) Käitaja võib ohtlikke kaupu transpordiks vastu võtta üksnes juhul, kui pakend, väline 

pakend või kaubakonteinerid on kontrollitud vastavalt tehnilistes juhendites määratletud 

vastuvõtu protseduuridele. 

b) Käitaja või tema esindaja peab kasutama vastuvõtu kontrollkaarte. Vastuvõtu kontrollkaart 

peab võimaldama kontrollida kõiki asjakohaseid üksikasju ning olema kujul, mis 

võimaldab registreerida vastuvõtu kontrolli tulemusi käsitsi, mehaaniliselt või arvutiga. 
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OPS 1.1200 

Kontroll kahjustuste, lekete või saaste kindlakstegemiseks 

a) Käitaja tagab, et: 

1) pakendeid, väliseid pakendeid ja kaubakonteinereid kontrollitakse vastavalt 

tehnilistele juhenditele lekete või kahjustuste suhtes vahetult enne lennukisse või 

kaubaalusele laadimist; 

2) kaubaalust ei laadita lennukisse enne, kui see on tehnilise juhendi nõuete kohaselt 

kontrollitud ning kui ei ole tuvastatud selles sisalduvate ohtlike kaupade lekkeid või 

pakendi vigastust; 

3) lennukisse ei laadita lekkivaid või vigastatud ohtlike kaupadega pakendeid, väliseid 

pakendeid ega kaubakonteinereid; 

4) kõik pakendid ohtlike kaupadega, mis avastatakse lennukis vigastatuna või 

lekkivana, eemaldatakse lennukist või korraldatakse selle eemaldamine asjaomase 

asutuse või organisatsiooni poolt. Sellisel juhul tuleb kontrollida saadetise ülejäänud 

sisu, et veenduda selle korrasolekus transportimiseks ning selles, et lennuk ega selle 

last ei ole kahjustatud ega saastatud, ja 

5) pakendeid, väliseid pakendeid ja kaubakonteinereid kontrollitakse vigastuste või 

lekete suhtes lennukist mahalaadimisel või kaubaaluselt mahavõtmisel. Kui 

avastatakse vigastusi või lekkeid, tuleb seda ala, kus ohtlikud ained asusid, 

kontrollida kahjustuste või saaste tuvastamiseks. 
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OPS 1.1205 

Saaste eemaldamine 

a) Käitaja tagab, et: 

1) kõik saasted, mis on tekkinud ohtlike kaupade lekkimise või pakendi vigastamise 

tulemusena, eemaldatakse viivitamatult, ja 

2) lennuk, mis on saastatud radioaktiivsete ainetega, eemaldatakse otsekohe kasutusest 

ning seda ei kasutata enne kui radioaktiivsuse tase kõikidel juurdepääsetavatel 

pindadel ning üldine saastatus ei ületa tehnilistes juhendites määratletud väärtusi. 

 

OPS 1.1210 

Laadimise piirangud 

 

a) Reisijate salong ja kabiin. Käitaja tagab, et ohtlikke aineid ei veeta lennuki salongis, kus 

viibivad reisijad, ega kabiinis, kui tehnilistes juhendites ei ole teisiti sätestatud. 

b) Lastiruum. Käitaja tagab, et ohtlikke kaupu laaditakse, paigutatakse ja kinnitatakse 

lennukis vastavalt tehniliste juhendite nõuetele. 

c) Ainult transportõhusõidukitega transportimiseks ettenähtud ohtlikud kaubad. Käitaja tagab, 

et ohtlikke kaupu, mille pakenditel on tähistus “Transportida ainult transportõhusõidukis” 

transporditakse ainult transportõhusõidukis ja neid laaditakse vastavalt tehniliste juhendite 

nõuetele. 
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OPS 1.1215 

Teabe edastamine 

a) Maapealsele personalile edastatav teave. Käitaja tagab, et: 

1) maapealsele personalile edastatakse teave, mis võimaldab neil täita ohtlike kaupade 

veoga seotud tööülesandeid, sealhulgas võtta meetmeid ohtlike kaupade veoga 

seotud intsidentide ja õnnetuste korral, ja 

2) vajaduse korral edastatakse eespool lõike a punktis 1 nimetatud teave ka käitlejale. 

b) Reisijatele ja teistele isikutele edastatav teave. 

1) Käitaja tagab, et reisijatele antakse tehniliste juhendite nõuetele vastavat teavet selle 

kohta, milliseid kaupu neil on keelatud lennukiga transportida, ja 

2) käitaja ning vajaduse korral käitleja tagavad, et lasti vastuvõtukohad oleksid 

varustatud teabega ohtlike kaupade veo nõuete kohta. 

c) Meeskonnaliikmete teavitamine. Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamatus on teave, mis 

võimaldab meeskonnaliikmetel täita ohtlike kaupade veoga seotud kohustusi, kaasa 

arvatud meetmete võtmine ohtlike kaupade veol tekkivates võimalikes hädaolukordades. 
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d) Õhusõiduki kapteni teavitamine. Käitaja tagab, et õhusõiduki kaptenile antakse tehnilistes 

juhendites määratletud kirjalikku teavet. (Vt OPS 1.1065 1. liite tabelit 1 dokumentide 

säilitamise aja kohta.) 

e) Teave, mida edastatakse lennuintsidendi või -õnnetuse korral. 

1) Lennuintsidenti sattunud lennuki käitaja peab nõudmisel andma mis tahes teavet, et 

viia miinimumini ohtlike kaupade veost tulenev oht. 

2) Lennuõnnetusse sattunud lennuki käitaja peab niipea kui võimalik teavitama riigi, 

kus õnnetus aset leidis, asjakohast asutust mis tahes ohtlikest kaupadest lennuki 

pardal. 

 

OPS 1.1220 

Koolitusprogrammid 

a) Käitaja kehtestab ja järgib tehnilistele nõuetele vastavat personali koolitusprogrammi, 

mille kinnitab lennuamet. 
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b) Käitajad, kellel ei ole alalist ohtlike kaupade vedamise luba. Käitaja tagab, et: 

1) personal, kes osaleb üldises lasti ja pagasi käitlemises, on läbinud koolituse, et täita 

ohtlike kaupadega seotud tööülesandeid. See koolitus peab hõlmama vähemalt 

tabeli 1 esimeses veerus toodud valdkondi ja sisaldama piisavat teavet tagamaks, et 

koolitatavad saavad aru ohtudest, mis võivad kaasneda ohtlike kaupade veoga, 

oskavad selliseid kaupu ära tunda ja tunnevad nõudeid, mis kehtivad ohtlikke kaupu 

vedavate reisijate suhtes, ning 

2) järgmine personal: 

i) meeskonnaliikmed; 

ii) reisijaid teenindav personal ja 

iii) käitaja teenistuses olev reisijaid kontrolliv ning pagasit läbivalgustav 

julgestuspersonal on saanud koolituse, mis peab hõlmama vähemalt tabeli 1 

teises veerus toodud valdkondi ning sisaldama piisavalt teavet tagamaks, et 

koolitatavad saavad aru ohtudest, mis võivad kaasneda ohtlike kaupade veoga, 

oskavad neid kaupu ära tunda ja tunnevad nõudeid, mis kehtivad ohtlikke 

kaupu vedavate reisijate suhtes. 
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Tabel 1 

KOOLITUSE TEEMAD 1 2 

Üldpõhimõtted X X 

Piirangud ohtlike kaupade veole 
lennutranspordiga 

 X 

Pakendite markeerimine ja tähistamine X X 

Ohtlikud kaubad reisijate pagasis X X 

Avariiolukorra protseduurid X X 

Märkus: “X” tähendab, et seda teemat tuleb käsitleda. 

c) Käitajad, kellel on ohtlike kaupade vedamise alaline luba. Käitaja tagab, et: 

1) personal, kes tegeleb ohtlike kaupade vastuvõtuga, on saanud koolituse ning oskab 

kvalifitseeritult täita oma kohustusi. See koolitus peab hõlmama vähemalt neid 

valdkondi, mis on märgitud tabeli 2 esimeses veerus ning sisaldama piisavalt teavet 

tagamaks, et personal oskab teha otsuseid lennutranspordiks pakutavate ohtlike 

kaupade vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta; 

2) personal, kes tegeleb kaupade maapealse käitlemise, ladustamise ja laadimisega on 

saanud koolituse, mis võimaldab tal täita ohtlike kaupade veoga seotud 

tööülesandeid. See koolitus peab hõlmama vähemalt neid valdkondi, mis on 

märgitud tabeli 2 teises veerus ning sisaldama piisavalt teavet tagamaks, et 

koolitatavad saavad aru ohtudest, mis võivad kaasneda ohtlike kaupade veoga ning 

teavad, kuidas neid kaupu ära tunda, käidelda ja laadida; 
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3) personal, kes osaleb lasti ja pagasi üldises käitlemises, on läbinud koolituse, mis 

võimaldab neil täita oma ohtlike kaupade veoga seotud tööülesandeid. See koolitus 

peab hõlmama vähemalt tabeli 2 kolmandas veerus toodud valdkondi ning sisaldama 

piisavalt teavet tagamaks, et koolitatavad saavad aru ohtudest, mis võivad kaasneda 

ohtlike kaupade veoga, ning oskavad neid kaupu ära tunda, käidelda ja laadida ning 

tunnevad nõudeid, mis kehtivad ohtlikke kaupu vedavate reisijate suhtes; 

4) lennumeeskonna liikmed on läbinud koolituse, mis hõlmab vähemalt tabeli 2 

neljandas veerus toodud valdkondi. Koolitus peab sisaldama piisavalt teavet 

tagamaks, et koolitatavad saavad aru ohtudest, mis võivad kaasneda ohtlike kaupade 

veoga, ning teavad nende kaupade lennukil vedamise reegleid, ja 

5) järgmine personal: 

i) reisijaid teenindav personal; 

ii) käitaja teenistuses olev reisijaid kontrolliv ning pagasit läbivalgustav 

julgestuspersonal ja 

iii) lennuki meeskond, välja arvatud lennumeeskond, on saanud koolituse, mis 

hõlmab vähemalt tabeli 2 viiendas veerus märgitud valdkondi. Koolitus peab 

sisaldama piisavalt teavet tagamaks, et koolitatavad saavad aru ohtudest, mis 

võivad kaasneda ohtlike kaupade veoga ning tunnevad nõudeid, mis kehtivad 

ohtlikke kaupu vedavate reisijate suhtes või üldisemalt ohtlike kaupade 

lennukis vedamise suhtes. 
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d) Käitaja tagab, et kogu koolitusel osalev personal läbib testi kontrollimaks nende arusaamist 

oma kohustustest. 

e) Käitaja tagab, et kogu personal, kes peab läbima ohtlike kaupade veo alase koolituse, läbib 

regulaarse korduvkoolituse vähemalt iga kahe aasta järel. 

f) Käitaja tagab, et andmed vastavalt eespool toodud lõikele d läbi viidud personali ohtlike 

kaupade alase koolituse kohta dokumenteeritakse vastavalt tehniliste juhendite nõuetele. 

g) Käitaja tagab, et tema käitleja töötajad on läbinud koolituse vastavalt tabeli 1 või 2 

asjakohases veerus toodud valdkondadele. 
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Tabel 2 

KOOLITUSE TEEMAD 1 2 3 4 5 

Üldpõhimõtted X X X X X 

Piirangud ohtlike kaupade veole lennutranspordiga X X  X X 

Ohtlike kaupade klassifikatsioon X     

Ohtlike kaupade loetelu X X  X  

Pakkimise üldnõuded ja juhised X     

Taara spetsifikatsioonid ja markeering X     

Pakendite markeerimine ja tähistamine X X X X X 

Vedaja dokumentatsioon X     

Ohtlike kaupade vastuvõtt, sh kontrollkaartide kasutamine X     

Ladustamise ja laadimise protseduurid X X X X  

Kontrollid vigastuste ja lekete kindlakstegemiseks, saastatuse 
puhastamise protseduurid 

X X    

Õhusõiduki kapteni teavitamine X X  X  

Ohtlikud kaubad reisijate pagasis X X X X X 

Avariiolukorra protseduurid X X X X X 

Märkus: “X” tähistab teemat, mida tuleb käsitleda. 
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OPS 1.1225 

Ettekanded lennuintsidentidest ja -õnnetustest ohtlike kaupade veol 

a) Käitaja peab teatama lennuametile ohtlike kaupade veol toimunud lennuintsidentidest ja -

õnnetustest. Esmane ettekanne tuleb teha 72 tunni jooksul sündmuse toimumisest arvates, 

kui seda ei takista erakorralised asjaolud. 

b) Käitaja peab esitama lennuametile ka ettekande deklareerimata või valesti deklareeritud 

ohtlike kaupade kohta lasti hulgas või reisijate pagasis. Esmane ettekanne tuleb esitada 

72 tunni jooksul sündmuse toimumisest arvates, kui seda ei takista erakorralised asjaolud. 
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S ALAJAGU   

JULGESTUS 

 

OPS 1.1235 

Julgestusnõuded 

Käitaja tagab, et kogu asjaomane personal tunneb, teab ja täidab käitaja riigi riiklike 

julgestusprogrammide vastavaid nõudeid. 

 

OPS 1.1240 

Koolitusprogrammid 

Käitajal tuleb koostada koolitusprogrammid, säilitada ja ajakohastada kinnitatud 

koolitusprogramme ning viia läbi nendele programmidele vastavaid koolitusi, mille käigus 

omandatud teadmiste abil tegutsedes on käitaja meeskonna liikmetel võimalik takistada selliseid 

ebaseaduslikke sekkumisi nagu sabotaaž või lennukite ebaseaduslik hõivamine ning vähendada 

miinimumini nende tagajärgi juhul, kui need peaksid toimuma. Koolitusprogramm peab olema 

kooskõlas tsiviillennunduse riikliku julgestusprogrammiga. Kõikidel meeskonnaliikmetel peavad 

olema koolitusprogrammi asjakohastele teemadele vastavad teadmised, oskused ja pädevus. 

 

OPS 1.1245 

Ebaseaduslikest sekkumistest teatamine 

Pärast lennuki pardal toimunud ebaseaduslikku sekkumist tuleb õhusõiduki kaptenil või tema 

puudumisel käitajal esitada viivitamata selle juhtumi kohta ettekanne vastavale kindlaksmääratud 

kohalikule asutusele ja käitaja riigi lennuametile. 
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OPS 1.1250 

Lennuki läbiotsimise protseduuride kontrollkaart 

Käitaja tagab, et lennuki pardal on kontrollkaart protseduuridega, mida järgitakse pommi või 

improviseeritud lõhkeseadme (Improvised Explosive Device – IED) otsimisel sabotaažikahtluse 

korral ning relvade, lõhkeainete või teiste ohtlike seadmete otsimisel, kui on põhjendatud kahtlus, et 

lennuki suhtes võidakse toime panna ebaseaduslik sekkumine. Kontrollkaardi juurde peavad 

kuuluma tegevusjuhendid juhuks, kui leitakse pomm või kahtlane ese, samuti teave selle kohta, kus 

on konkreetses lennukis kõige ohutum koht pommi paigutamiseks, kui tüübisertifikaadi omanik on 

selle koha määratlenud. 

 

OPS 1.1255 

Lennumeeskonna kabiini turvalisus 

a) Kõikidel lennukitel, mille lennumeeskonna kabiinil on uks, peab olema võimalik seda ust 

ka lukustada. Peavad olema kehtestatud lennuametile vastuvõetavad protseduurid, kuidas 

salongipersonal saab teatada lennumeeskonnale kahtlasest tegevusest või julgestusnõuete 

rikkumisest lennuki salongis. 
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b) Kõikidel reisilennukitel maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 45 500 kg või 

suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle 60 peab olema heakskiidetud kabiini uks, mida 

saab lukustada ja mille lukku saab avada kõigilt piloodi istmetelt ning mille konstruktsioon 

vastab kehtivatele tagasiulatuva jõuga käitamist puudutavatele lennukõlblikkuse nõuetele. 

Ukse konstruktsioon ei tohi segada ohuolukorras tegutsemist vastavalt kehtivatele 

tagasiulatuva jõuga käitamist puudutavatele lennukõlblikkuse nõuetele. 

c) Kõikidel lennukitel, millele lõike b kohaselt on paigaldatud lennumeeskonna kabiini uks: 

1) tuleb see uks sulgeda enne mootori käivitamist startimiseks ning lukustada see, kui 

nii nõuavad julgestusprotseduurid või õhusõiduki kapten. Uks peab jääma lukku kuni 

mootori väljalülitamiseni pärast maandumist, välja arvatud juhul, kui kooskõlas 

tsiviillennunduse riikliku julgestusprogrammiga loetakse vajalikuks lasta volitatud 

isikuid kabiini sisse või sealt välja; 

2) peavad olema mõlema piloodi istmelt väljaspool lennumeeskonna kabiini oleva ala 

jälgimist võimaldavad seadmed, mis on piisavad lennumeeskonna kabiini siseneda 

soovivate isikute, mis tahes kahtlase käitumise või potentsiaalse ohu 

kindlakstegemiseks. 
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I. Sissejuhatus 

 

Nõukogu võttis 9. märtsil 2006. aastal kaasotsustamismenetluse raames (EÜ asutamislepingu 

artikkel 251) vastu ühise seisukoha komisjoni muudetud ettepaneku suhtes Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete 

ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EL-OPS). 

 

Ettepaneku eesmärk on võtta Ühinenud Lennuametite kehtestatud õiguslikult mittesiduvad ühtsed 

lennundusnõuded-haldusprotseduurid (Joint Aviation Requirements – Operational Standards, JAR-

OPS) üle ELi (ühenduse) õigusse. Kavandatavale määrusele on seetõttu sageli viidatud kui "EL-

OPS"-määrusele. 

 

Komisjon esitas esialgse ettepaneku määruse vastuvõtmiseks 2000. aasta märtsis. Pärast 2001. aasta 

jaanuaris Euroopa Parlamendis toimunud esimest lugemist ning võttes arvesse nõukogu organites 

toimunud arutelusid esitas komisjon 2002. aasta veebruaris muudetud ettepaneku. 

 

Euroopa Parlament, olles seisukohal, et muudetud ettepanek erineb oluliselt komisjoni esialgsest 

ettepanekust, otsustas selle esimesel lugemisel esitada teise arvamuse. Raportöör Brian Simpsoni 

ettepanekul esitas Euroopa Parlament 2002. aasta septembris üheainsa, kuid väga olulise 

muudatusettepaneku seoses lennuaja piirangutega. 

 

Pärast kõnealuse muudatusettepaneku esitamist ning nõukogus ja selle organites salongipersonali 

käsitlevate sätete alal tehtud tööd silmas pidades esitas komisjon 2004. aasta veebruaris EL-OPS-

määruse muudetud ettepaneku läbivaadatud teksti. 

 

10. detsembril 2004 toimunud istungil jõudis nõukogu (transport, telekommunikatsioon ja 

energeetika) nimetatud ettepaneku osas osalisele poliitilisele kokkuleppele . Kõnealune osaline 

kokkulepe käsitles artikleid ning samuti III lisa alajagusid O (salongipersonal) ja Q (lennuaja 

piirangud). 
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2005. aasta juunis jõudsid nõukogu organid kokkuleppele ülejäänud III lisa osas, mis sisaldab 

alajagusid A kuni N ning P, R ja S. 

 

Pärast kogu teksti viimistlemist õiguskeele ekspertide poolt sai nõukogu vastu võtta oma ühise 

seisukoha. Nimetatud seisukoha vastuvõtmisel võttis nõukogu nõuetekohaselt arvesse Euroopa 

Parlamendi esimesel lugemisel esitatud arvamust. 

 

Nõukogu võttis samuti arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust. 

 

 

II. Ühise seisukoha analüüs 

 

1. Üldmärkused 

 

Nõukogu pidas võimalikuks nõustuda komisjoni ettepaneku põhisuundadega. Mõnedes punktides 

otsustas nõukogu siiski teksti muuta, eelkõige selleks, et teha see selgemaks, lihtsamaks ja 

arusaadavamaks. 

 

Artiklite osas tegi nõukogu mõned muudatused artiklis 8 sätestatud paindlikkuse osas. Eelkõige 

laiendas nõukogu nimetatud artikli lõikes 4 sätestatud liikmesriikide võimalust vastu võtta või 

säilitada teatavate haldusprotseduuridega seotud sätteid seni, kuni kehtestatakse teadusuuringutel ja 

parimatel tavadel põhinevad ühenduse eeskirjad. 

 

Artikli 8a osas otsustas nõukogu, et III lisa alajao Q (lennuaja piirangud) ja alajao O 

(salongipersonal) sätteid tuleb hinnata lähtuvalt teadus- ja meditsiiniuuringutest kolme aasta jooksul 

alates määruse jõustumisest. Nõukogu otsustas selle ülesandeks teha Euroopa 

Lennundusohutusametile (EASA). Nõukogu otsustas samuti, et EASA peab aitama komisjonil ette 

valmistada ettepanekud alajao Q tehniliste sätete kohaldamise muutmise kohta. 
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Uute tehniliste eeskirjade vastuvõtmiseks vajaminevat aega arvestades otsustas nõukogu, et 

liikmesriigid peavad III lisa kohaldama pärast 18 kuu möödumist kõnealuse määruse jõustumisest 

(erinevalt komisjoni soovitatud 6 kuust). 

 

III lisas tegi nõukogu mõned muudatused, et viia tekst täielikult vastavusse JAR-OPS 1 

8. versiooniga ning eesmärgiga muuta komisjoni ettepaneku tekst selgemaks ja täpsemaks. 

 

Nõukogu on teadlik, et seoses tehnika arenguga, muutuvate oludega ning teksti viimistlemiseks 

vajamineva ajaga pärast poliitilise kokkuleppe saavutamist olnuks II lisa teatavate punktide teksti 

võimalik parandada III lisa teatavate punktide teksti parandada juba ühise seisukoha vastuvõtmise 

ajal. Arvestades samuti teksti pikkust, võivad viited veel kohati olla ebatäpsed. Nõukogu on siiski 

arvamusel, et mingil ajal tuleb töö kõnealuse tekstiga lõpule viia. Seetõttu oli nõukogul hea meel 

komisjoni teate üle, et kohe kui kõnealune määrus on jõustunud, alustab komisjoni personal tööd 

selle edasiseks parandamiseks ning teksti ajakohastamiseks komiteemenetluse alusel ning et sellega 

seoses kaalub komisjon hoolega mõne liikmesriigi poolt juba esitatud muudatusettepanekuid. 

 

 

2. Parlamendi muudatusettepanekud 

 

Euroopa Parlamendi 3. septembri 2002. aasta arvamus käsitles teksti ühe olulise, lennuaja 

piiranguga seotud muudatuse lisamist. Komisjon otsustas lülitada selle muudatuse veidi 

ümbersõnastatud kujul oma muudetud ettepaneku läbivaadatud versiooni. Nõukogu võis samuti 

nõustuda Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuga, kuid otsustas selle sõnastuses teha mõningaid 

täpsustusi, et sobitada see paremini tänapäeva lennunduse tegelike sotsiaalsete ja majanduslike 

oludega ning et mõnede sätete tähendust selgemaks muuta. 
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III. Järeldus 

 

Nõukogu on arvamusel, et ühise seisukoha tekst on asjakohane ja tasakaalustatud. Euroopa 

Parlamendi esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku osas on nõukogu seisukohal, et 

kõnealust ettepanekut on täielikult arvestatud, veidi on muudetud vaid selle sõnastust. Nõukogu 

arvab seetõttu, et ühise seisukoha sellise sõnastusega on parlamendi muudatusettepaneku eesmärk 

saavutatud. 

 

Nõukogu kutsub Euroopa Parlamenti üles ühise seisukoha tekstiga esitatud kujul nõustuma, et 

määrus kiiresti jõustada. Sellega seoses palutakse Euroopa Parlamendil eelkõige seoses III lisa 

alajaoga Q (lennuaja piirangud) ja vajaduse korral alajaoga O (salongipersonal) arvestada, et 

kõnealuste alajagude osas viib EASA lähiajal läbi meditsiinilised ja teadushinnangud. 
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A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUM 
Saatja: Nõukogu peasekretariaat 
Saaja: COREPER/NÕUKOGU 
Komisjoni 
ettepaneku nr: 

7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 

Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride 
kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EL-OPS) (esimene lugemine)  
– Vastuvõtmine (ÕA + A) 
a) ühine seisukoht 
b) nõukogu põhjendused 
– Avaldus 

 
 

Rootsi avaldus muudetud komisjoni ettepaneku – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja 

haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EL–OPS) – kohta 

 

Rootsi toetab kõiki ettepanekus esitatud määruse alajagusid peale alajao Q. Rootsi on seisukohal, et 

ei ole piisavalt selge, et lennuaja piiranguid käsitlevate sätete kohaldamine tagab lennuohutuse 

nõuetekohase ühtlustatud taseme.  

 

Seoses sellega on Rootsi otsustanud hääletamisest hoiduda. 

 

________________________ 
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EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON 

Brüssel 14.3.2006 
KOM(2006) 128 lõplik 

2000/0069 (COD) 

  

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigu alusel, 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta, 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmist, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 

tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EU-
OPS) 
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2000/0069 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigu alusel, 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta, 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmist, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 

tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EU-
OPS) 

Taust 

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(dokument KOM(2000)[121] (lõplik) – [2000]/[0069](COD): 

[24. märts 2000] 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus: [19. oktoober 2000] 

Euroopa Parlamendi esimene arvamus, esimene lugemine: [18. jaanuar 2001] 

Muudetud ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 
(dokument KOM(2002)[30] (lõplik) – [2000]/[0069](COD): 

[4. veebruar 2002] 

Euroopa Parlamendi teine arvamus, esimene lugemine: [3. september 2002] 

Läbivaadatud ning muudetud ettepaneku edastamine Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
(dokument KOM(2004)[73] (lõplik) – [2000]/[0069](COD): 

[12. veebruar 2004] 

Nõukogu osaline poliitiline kokkulepe (kvalifitseeritud 
häälteenamus): 

[10. detsember 2004] 

Ühise seisukoha vastuvõtmise kuupäev: [9. märts 2006] 

1. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

1.1. Lennundusalase teise liberaliseerimispaketi koostamisel 1989. aastal leppisid 
nõukogu ja komisjon kokku, et ühenduse õhutranspordipoliitika peaks olema 
suunatud ka tsiviillennunduse suhtes kohaldatava reguleeriva raamistiku 
ühtlustamisele, et säilitada lennundusohutuse kõrge tase ning tagada 
lennuettevõtjate vaheline õiglane konkurents. Kõnealuses kontekstis võttis 
ühendus vastu määruse (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride 
kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses, mille eesmärk on õhusõidukite 
konstrueerimist, tootmist, käitamist ja hooldust ning nende ülesannetega tegelevaid 



 

ET 3   ET 

isikuid ja organisatsioone käsitlevate ühtlustatud eeskirjade kehtestamine ning 
ajakohastamine. 

1.2. Komisjon esitas märtsis 2000 nõukogule ettepaneku muuta kõnealust määrust, et 
lisada sellesse tegevuseeskirjad, mille eesmärk on tagada õhusõiduki lennutegevus 
piisavates ohutustingimustes.1 Kõnealused lennuettevõtjate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad põhinesid Ühinenud Lennuametite juba koostatud eeskirjadel.2 

1.3. Kuna määruse 3922/91 muutmist käsitlev esimene ettepanek oli nõukogus väga kaua 
esil, esitas komisjon veebruaris 2004 muudetud ettepaneku määruse 3922/91 
muutmiseks, eelkõige selleks, et võtta arvesse esialgse ettepaneku uurimise raames 
nõukogu ja Euroopa Parlamendi tehtud märkusi. 

1.4. Vastavalt sellele sisaldas komisjoni uus ettepanek asjaomaste töötajate ja tööstusharu 
osa taotletud miinimumnõudeid3 meeskonnale, mille liikmed peavad nüüd 
sarnaselt Ameerika Ühendriikides juba kehtiva korraga olema sertifitseeritud. 
Kõnealuste miinimumnõuetega aidatakse töötajate suhtes kehtestatud standardite 
tõstmise abil täiustada lennundusohutust. Lisaks sellele peaksid kõnealused 
miinimumnõuded hõlbustama täielikult liberaliseeritud lennutranspordituru sisest 
liikuvust. 

1.5. Komisjoni uus ettepanek sisaldas ka meeskonna lennuaja piiramise kava, mida 
taotles Euroopa Parlament, kes tundis muret kõnealust küsimust hõlmavate 
erinevuste pärast riiklikul tasandil. Pilootide kutseühendused ja mitmed 
lennuettevõtjad on juba kaua olnud väga kriitilised kõnealuste erinevuste suhtes, mis 
mõjutavad kahjulikult ohutust ning konkurentsi tavapärast toimimist. 

– Paljude lennuõnnetuste uurimistulemustest on selgunud, et meeskonna väsimus on 
olnud üks õnnetuse põhjustanud teguritest. 

– Lennuaega käsitlevad riiklikud eeskirjad on mõnel juhul liiga lõdvad ning 
võimaldavad lennuettevõtjatel lubada asjaomastel töötajatel ülemäära pikka aega 
järjest töötada, mis mõjub kahjulikult ohutusele ning rangemaid eeskirju 
omavatele ettevõtetele. 

Komisjoni ettepanekus sisalduvad lennuaega käsitlevad sätted on esitatud miinimumnõuetena, 
mida liikmesriigid võivad rangemaks muuta. Lisaks sellele on need piisavalt paindlikud, et 
võimaldada riiklike eriolukordade arvessevõtmist. 

                                                 
1 Kõnealused tegevuseeskirjad hõlmavad lennuettevõtja sertifitseerimist, õhusõidukite käitamist ja 

hooldust ning meeskonna koolitamist. 
2 Ühinenud Lennuametid on 37 Euroopa riigi, sealhulgas 25 ELi liikmesriigi, riiklike lennuametite 

ühendus, mis on loodud lennundusohutusalaste ühtlustatud nõuete kehtestamiseks. 
3 Liikmesriigid võivad miinimumnõudeid täiendada ja vastu võtta rangemad nõuded. Meeskonnaga 

seotud miinimumnõuded hõlmavad vanust, füüsilist vormi ja erialast koolitust. Miinimumnõuetes võib 
näiteks olla sätestatud koolituse minimaalne sisu või vanuse alampiir. Liikmesriigid võivad siiski 
sätestada rangemad eeskirjad (nõuda rohkem koolitust või suurendada vanusepiiranguid). Samuti võib 
miinimumnõuetes olla sätestatud meeskonna minimaalne puhkeaeg, mida liikmesriigid võivad 
suurendada, kuid mitte vähendada, või maksimaalne lennuaeg. Pikemat maksimaalset lennuaega 
lubavad riiklikud eeskirjad ei ole kõnealuste miinimumnõuetega kooskõlas, samas kui lühemat 
maksimaalset lennuaega lubavad riiklikud eeskirjad seda on.  
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2. MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

2.1. Oma ühise seisukoha raames on nõukogu arvamusel, et Euroopa Parlamendi esitatud 
muudatusettepanekut võetakse pärast väikeseid täpsustusi täielikult arvesse. 
Komisjon on nõus sellega, et kõnealuste väikeste kohandamiste abil tagatakse 
nõukogu ühise seisukoha tekstiga Euroopa Parlamendi taotletud eesmärgi 
saavutamine. 

2.2. Komisjon kiidab nõukogu ühise seisukohaga nõustudes heaks nõukogu arvamuse 
nõustuda komisjoni ettepaneku põhisuundumustega, kuid otsustada samas siiski 
mõne punkti teksti muuta, osutades vajadusele suurema selguse ja lihtsustamise 
järele, et selle abil hõlbustada kõnealuse teksti loetavust. 

2.3. Artiklite sisus tehti järgmised muudatused.  

– Nõukogu tegi mõned muudatused paindlikkust käsitlevatesse sätetesse artiklis 8, 
eelkõige lõikesse 4, kus nõukogu laiendas liikmesriikide eelisõigust võtta vastu 
või säilitada sätted, mis hõlmavad väga piiratud arvu lennunduseeskirju (ing. k. 
OPS; tsiviillennundusvaldkonna tehnilised nõuded ja haldusprotseduurid), kuni 
ühenduse tasandil kehtestatakse teaduslikult põhjendatud teadmistel ja parimatel 
tavadel põhinevad ühised eeskirjad. Komisjon leiab, et see on vastuvõetav 
kompromiss, eelkõige kuna tingimuste täitmise vahendid kõnealuses valdkonnas 
võivad erineda, ilma et see kujutaks tingimata ohtu turvatasemetele. Lisaks sellele 
on komisjon nüüdseks esitanud uue ettepaneku,4 millega muu hulgas tehakse 
Euroopa Lennundusohutusametile ülesandeks arendada kõikide kõnealuste 
valdkondade rakenduseeskirju. 

– Artikli 8a puhul teeb nõukogu ettepaneku, et III lisa alajao Q (lennuaja piirang) 
ning vajaduse korral ka alajao O (meeskond) sätteid tuleks hinnata teaduslikust ja 
meditsiinilisest seisukohast kolmeaastase ajavahemiku jooksul alates kõnealuse 
määruse jõustumisest. Lisaks sellele pannakse nõukogu seisukoha alusel Euroopa 
Lennundusohutusametile kohustus teostada kõnealust tööd ning samuti abistada 
komisjoni alajao Q tehniliste sätetega seotud muudatusettepanekute 
ettevalmistamisel. See on komisjonile vastuvõetav, eelkõige kuna lisaks sellele on 
need kooskõlas komisjoni paralleelse algatusega (vt eespool), mis on seotud 
Euroopa Lennundusohutusametile määratud pädevuste laiendamisega. 

– Nõukogu leiab, et võttes arvesse kõnealuste uute tehniliste eeskirjade 
kohandamiseks vajalikku aega, peaksid liikmesriigid kohaldama III lisa pärast 18 
kuu möödumist kõnealuse määruse jõustumisest (ning mitte alates komisjoni 
ettepaneku kohase kuue kuu möödumisest). Komisjon nõustub kõnealuse 
kompromissiga. 

– Nõukogu on III lisasse teinud mõned muudatused, et viia tekst täielikult 
vastavusse lennunduseeskirja JAR-OPS 1 muudatusettepanekuga 8, osutades 
kavatsusele muuta tekst selgemaks ja täpsemaks. See on komisjonile samuti 
vastuvõetav. 

                                                 
4 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 15. juuli 2002. aasta määrust 

(EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa 
Lennundusohutusameti loomist (dokument KOM(2005[579] (lõplik) – [2005]/[0228]COD) 
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2.4. Komisjon nõustub nõukogu ühises seisukohas väljendatud arvamusega, mille 
kohaselt kaasaegse lennunduse valdkonna tehnoloogia edendamise ja olude 
muutmise kontekstis, võttes arvesse praeguse teksti lõpuleviimiseks vajaliku 
institutsioonidevahelise arutelu pikka kestust, oleks III lisa juba praegu võimalik 
teatavate küsimuste puhul täiustada. Kõnealust mahukat teksti täiustav töö on 
praegusel kujul piisavalt küps, et viia see lõpule. 

2.5. Seoses sellega kordab komisjon järjekordselt oma kohustust, mille kohaselt alustavad 
tema talitused pärast kõnealuse määruse jõustumist nii kiiresti kui võimalik 
komiteemenetluse kaudu teksti täiendava lihvimise ja ajakohastamise tööd, mille 
käigus ta kaalub tähelepanelikult juba mõne liikmesriigi esitatud ennetavaid soovitusi 
muudatuste kohta. 

Järeldused 

Komisjon märgib, et 9.3.2006 vastu võetud ühine seisukoht järgib suures osas Euroopa 
Parlamendi arvamust esimesel lugemisel. Komisjon hindab ka seda, et nõukogu teksti puhul 
leitud hapra ja tasakaalustatud kompromissini jõuti üksnes pärast väga pikki arutelusid. 
Seepärast on komisjonil võimalik ühise seisukohaga nõustuda. 

KOMISJONI DEKLARATSIOON 

Ühise seisukoha (vt I lisa) vastuvõtmise puhul esitas komisjon koos nõukoguga 
deklaratsiooni. 
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LISA 

Komisjoni ja nõukogu avaldus, milles käsitletakse artiklit 8a 

Komisjon on esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 
1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa 
Lennundusohutusameti loomist, reguleerimisala laiendamisega lennutoimingutele ja 
meeskondade litsentseerimisele. Kõnealust ettepanekut käsitlev otsus võimaldab Euroopa 
Lennundusohutusametil teostada artiklis 8a osutatud hindamist. Nõukogu kohustub uurima 
kõnealust ettepanekut erilise tähelepanuga. 
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