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Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2018

§ 1. Lennundusseaduse muutmineLennundusseaduses tehakse järgmised muudatused:1)seaduses asendatakse
läbivalt sõnad "tuleb tasuda riigilõivu" sõnadega "tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras";
2)paragrahvi 1 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna "seadusest" sõnadega "ja Euroopa Liidu õigusaktidest";

3)paragrahvi 71lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Tunnustamine on menetlus, mille käigus Lennuamet hindab kontrolliva isiku vastavust komisjoni määruse
(EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse
ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 362, 17.12.2014, lk 1-194)
I lisa (M-osa) B-jaos ja II lisa (145. osa) B-jaos, komisjoni määruse (EÜ) nr 748/2012, millega nähakse
ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse
sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT
L 224, 21.08.2012, lk 1-85), lisa 21. osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 550/2004
I lisas sätestatud nõuetele.";4)seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 76järgmises sõnastuses:"§ 76. Nõuete
täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise luba(1) Kui isik kavatseb rakendada Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest tulenevate lennundusohutusnõuete
täitmiseks Euroopa Lennundusohutusameti väljatöötatud nõuete täitmise aktsepteeritavate meetodite asemel
alternatiivseid meetodeid, siis peab ta taotlema Lennuametilt selliste meetodite kasutamiseks loa.(2) Loa
saamiseks esitab taotleja Lennuametile taotluse ning alternatiivsete meetodite kirjeldused ja analüüsid koos
riskihinnangutega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 rakendusmäärustes
sätestatud nõuetele.(3) Lennuamet teeb nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa andmise
või andmisest keeldumise otsuse 90 päeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate andmete esitamisest arvates.
Lennuamet võib taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 90 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik
üksikjuhtumi keerukuse tõttu.(4) Lennuamet annab loa, kui alternatiivsete meetodite kohaldamine tagab
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest ning käesolevast
seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate isikule esitatud lennundusohutusnõuete täitmise.(5)
Lennuamet keeldub loa andmisest, kui alternatiivsete meetodite kohaldamine ei taga Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest ning käesolevast seadusest ja selle
alusel antud õigusaktidest tulenevate isikule esitatud lennundusohutusnõuete täitmist.(6) Nõuete täitmise
alternatiivsete meetodite kohaldamise loa taotluse läbivaatamise ning loa hoidmise eest tasutakse riigilõivu
riigilõivuseaduses sätestatud määras.(7) Lennuamet tunnistab nõuete täitmise alternatiivsete meetodite
kohaldamise loa kehtetuks, kui isiku kohaldatavad meetmed ei taga Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest ning käesolevast seadusest ja selle alusel antud
õigusaktidest tulenevate isikule esitatud lennundusohutusnõuete täitmist.(8) Lennuamet võib nõuete
täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa kehtetuks tunnistada, kui loa andmise aluseks olnud
asjaolud on muutunud.";5)paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna "Lennuohutusadministratsiooni" sõnaga
"Lennundusohutusameti";6)paragrahvi 8 lõikes 3, § 9 lõigetes 2 ja 3 ning § 96lõike 1 punktis 1 ja lõike
4 punktis 1 asendatakse tekstiosa "(EÜ) nr 2042/2003" tekstiosaga "(EL) nr 1321/2014";7)paragrahvi 9
lõikes 2 asendatakse sõnad "Euroopa Ühenduste Komisjoni" sõnaga "komisjoni";8)paragrahvi 92lõige 3
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:"(3) Kui tegemist on mitte-EASA õhusõidukiga, mille maksimaalne
stardimass on üle 2730 kg, turbiinmootoriga mitte-EASA õhusõidukiga või erilendu teostava mitte-EASA
õhusõidukiga, tagab selle omanik, et jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise ülesandeid täidab jätkuvat
lennukõlblikkust korraldav organisatsioon. Sellisel juhul võtab see organisatsioon vastutuse nende ülesannete
nõuetekohase täitmise eest.";9)paragrahvi 96lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:"(3) Kui tegemist
on mitte-EASA õhusõidukiga, mille maksimaalne stardimass on üle 2730 kg, turbiinmootoriga mitte-
EASA õhusõidukiga või erilendu teostava mitte-EASA õhusõidukiga, tohib selle hooldustöid teha ainult
käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud sertifikaati omav hooldusorganisatsioon.";10)paragrahvid
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914, 915ja 102tunnistatakse kehtetuks;11)paragrahvi 23 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:"(4)
Rahvusliku lennundusloa vahetamise eest komisjoni määrusega (EL) nr 1321/2014 kehtestatud vormi 26 ja
komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite
meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1-193), nõuetele vastavaks lennundusloaks tasutakse
riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";12)seadust täiendatakse §-ga 236järgmises sõnastuses:"§ 236.
Salongitöötaja tunnistuse väljaandmine(1) Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase salongitöötaja
tunnistuse saamiseks esitab taotleja Lennuametile koos taotlusega järgmised dokumendid:1) koolituskursuse
läbimist tõendav dokument;2) koolitusorganisatsiooni või lennuettevõtja sertifikaat, kui koolituskursust ei
läbitud Eesti Lennuameti järelevalve all olevas lennundusorganisatsioonis;3) salongitöötaja tervisearuanne;4)
isikut tõendava dokumendi koopia, kui tegemist on välisriigi kodanikuga.(2) Lennuamet teeb tunnistuse
andmise või andmisest keeldumise otsuse viie päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.(3)
Salongitöötaja tunnistuse kehtivuse peatamine toimub komisjoni määruses (EL) 1178/2011 sätestatud alustel
ja käesoleva seaduse §-s 251sätestatud korras.(4) Lennuamet taastab salongitöötaja tunnistuse kehtivuse,
kui salongitöötaja tunnistuse omanik tõendab, et kehtivuse peatamise alused on ära langenud ja ta vastab
salongitöötaja tunnistuse väljaandmise tingimustele. Lennuamet tunnistab salongitöötaja tunnistuse kehtetuks,
kui tunnistuse omanik ei ole taotlenud tunnistuse kehtivuse taastamist kolme aasta jooksul selle kehtivuse
peatamisest arvates.(5) Lennuamet võib sõlmida halduslepingu salongitöötaja tunnistuste väljaandmise ülesande
üleandmiseks halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras.(6) Haldusülesande täitmise üle teostab
järelevalvet Lennuamet.(7) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab
haldusülesande täitmise jätkamist, korraldab selle edasise täitmise Lennuamet.(8) Kui käesoleva paragrahvi
lõikes 5 nimetatud ülesanne on üle antud, on selle täitjal õigus võtta tunnistuse andmise eest tasu, mille suurus
ei ületa Lennuameti poolt salongitöötaja tunnistuse taotluse läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu määra.
(9) Salongitöötaja tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud
määras, kui taotluse läbivaatajaks on Lennuamet.";13)paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:"(3) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse ja sertifikaadi muutmise
taotluse läbivaatamise ning sertifikaadi hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud
määras.";14)paragrahv 241muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:"§ 241. Õhusõiduki meeskonnaliikme,
kergõhusõiduki piloodi, lennujuhi ja lennuinformaatori ning nimetatud erialal õppiva ja õppima asuva
isiku terviseseisund, tema terviseseisundi kontroll ja tervisetõendi väljaandmine(1) Lennumeeskonna
liikme, kergõhusõiduki piloodi ning nimetatud erialal õppiva ja õppima asuva isiku terviseseisund peab vastama
komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011 sätestatud tervisenõuetele ja talle peab olema välja antud õigusaktides
ettenähtud tervisetõend.(2) Salongitöötaja terviseseisund peab vastama komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011
sätestatud nõuetele ja seda peab tõendama sellekohane tervisearuanne.(3) Lennujuhi, lennujuhiõpilase ning
nimetatud erialal õppiva ja õppima asuva isiku terviseseisund peab vastama komisjoni määruses (EL) 2015/340,
millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008
kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmäärust
(EL) nr 923/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 805/2011 (EÜT L 63, 06.03.2015,
lk 1-122), sätestatud tervisenõuetele ja seda peab tõendama sellekohane tervisetõend.(4) Lennumeeskonna
liikme esmase, komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase klassi 1 tervisetõendi taotleja tervisenõuetele
vastavust hindab ja esmase tervisetõendi annab välja lennundusmeditsiinikeskus.(5) Lennumeeskonna
liikme esmase, komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase klassi 2 ning kergõhusõiduki piloodi esmase,
komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase klassi LAPL tervisetõendi taotleja tervisenõuetele vastavust
hindab ja esmase tervisetõendi annab välja lennundusmeditsiinikeskus või lennundusarst.(6) Lennujuhi
ja lennujuhiõpilase esmase, komisjoni määruse (EL) nr 2015/340 kohase klassi 3 tervisetõendi taotleja
tervisenõuetele vastavust hindab ja esmase tervisetõendi annab välja lennundusmeditsiinikeskus.(7) Käesoleva
paragrahvi lõigetes 4-6 nimetatud tervisetõendi kehtivuse pikendab või taastab lennundusmeditsiinikeskus
või lennundusarst.(8) Salongitöötaja esmast ja perioodilist, komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohast
lennundusmeditsiinilist tervisekontrolli teeb ja tervisearuande väljastab lennundusmeditsiinikeskus või
lennundusarst.(9) Lennuinformaatori tervisenõuetele vastavuse hindamisele, talle esmase tervisetõendi
väljaandmisele, tervisetõendi kehtivuse pikendamisele ja taastamisele kohaldatakse käesolevas paragrahvis
lennujuhi kohta sätestatut.";15)paragrahv 242tunnistatakse kehtetuks;16)seadust täiendatakse §-dega 246ja
247järgmises sõnastuses:"§ 246. Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaat(1) Lennuamet lahendab komisjoni
määruste (EL) nr 1178/2011 ja (EL) nr 2015/340 kohase lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi taotluse
sertifikaadi andmise või andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest
arvates. Lennuamet võib taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 90 päeva võrra pikendada, kui see on
vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu. Kui taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta sertifikaati tähtaja
möödumisel taotlejale vaikimisi antuks.(2) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi taotluse ja sertifikaadi
muutmise taotluse läbivaatamise ning lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi hoidmise eest tasutakse
riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.§ 247. Lennundusarsti tunnistus(1) Lennuamet lahendab
komisjoni määruste (EL) nr 1178/2011 ja (EL) nr 2015/340 kohase lennundusarsti tunnistuse taotluse tunnistuse
andmise või selle andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.(2)
Lennuamet lahendab selle lennundusarsti taotluse, kellel on komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohane
lennundusarsti tunnistus ja kes soovib saada klassi 1 tervisetõendite kehtivuse pikendamiseks ja taastamiseks
vajalike arstlike läbivaatuste korraldamise pädevust, tema pädevuse laiendamisega või sellest keeldumisega
30 päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.(3) Komisjoni määruste (EL) nr 1178/2011 ja
(EL) nr 2015/340 kohase lennundusarsti tunnistuse kehtivusaja pikendamiseks esitab taotleja Lennuametile
taotluse vähemalt 30 päeva enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist.(4) Lennundusarsti tunnistuse taotluse,
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotluse, tunnistuse muutmise taotluse ning komisjoni määruse (EL) nr
1178/2011 kohase lennundusarsti tunnistust omava lennundusarsti pädevuse laiendamise taotluse läbivaatamise

Leht 2 / 3 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus



eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";17)paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:"(3) Lennuamet võib peatada lennundusloaga antud õiguste kehtivuse kuni 12 kuuks,
kui isik on toime pannud käesoleva seaduse §-s 606, 6012, 6014, 6016, 6020, 6023, 6027või 6028sätestatud
väärteo.";18)paragrahvi 271täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:"(16) Lennuameti sertifitseeritud
lennuettevõtja peab kohaldama komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 tähenduses varajast tüüpi puhkeaega
häirivat töögraafikut.";19)paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:"(5) Komisjoni määruse
(EL) nr 139/2014, millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 44, 14.02.2014, lk 1-34), kohase lennuvälja
sertifikaadi väljaandmise taotluse ja käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise ning sertifikaadi
hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";20)seaduse 7. peatüki pealkiri
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:"7. peatükk
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