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Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2015

§ 1. Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduses tehaksejärgmised muudatused:

1)paragrahvi 4lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Õhusõidukiteliiklemisel Tallinna lennuinfopiirkonnas tuleb juhinduda riigisisestestlennureeglitest ja
lennureeglitest, mis on sätestatud komisjonirakendusmääruses (EL) nr 923/2012, millega kehtestatakse ühised
lennureeglidning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ningmuudetakse
rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määrusi (EÜ) nr 1265/2007,(EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006,
(EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 (ELTL 281, 13.10.2012, lk 1–66).ˮ;

2)paragrahvi 4täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Riigisisesedlennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr923/2012 sätestatud
lennureeglitest kehtestab valdkonna eest vastutav ministermäärusega.ˮ;

3)paragrahvi 7lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Lennuamet onpädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008, miskäsitleb
tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistataksekehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002
(ELT L 97, 09.04.2008, lk 72–84),mõistes ning ta koordineerib lennundusjulgestusalast tegevust
Euroopa Liidulennundusjulgestusalaste õigusaktide ja Rahvusvahelise TsiviillennunduseOrganisatsiooni
lennundusjulgestusalaste standardite järgimiseks.”;

4)paragrahvi 7lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

5)paragrahvi 7täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(10) Lennuameton pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008, miskäsitleb
tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse EuroopaLennundusohutusamet ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ,määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L
79, 19.03.2008, lk1–49), alusel vastu võetud rakendusmääruste mõistes, kui seaduses võiselle alusel antud
õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

(11) EuroopaParlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 14 lõikes 4 nimetatuderandeid teeb
Lennuamet.ˮ;

6)paragrahvi 71lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Tsiviilõhusõiduki,lennuettevõtja, tootjaorganisatsiooni, hooldusorganisatsiooni jaaeronavigatsiooniteenust
osutava ettevõtja riigisisestele ja rahvusvahelistelenõuetele vastavuse kontrolli käesoleva seaduse alusel antavate
lubade jasertifikaatide andmiseks ning haldusotsuste tegemiseks teeb Lennuamet.ˮ;

7)paragrahvi 71lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Tunnustamineon menetlus, mille käigus Lennuamet hindab kontrolliva isiku vastavustkomisjoni määruse
(EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nendeosade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse
ning sellega tegelevateorganisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 28.11.2003, lk1–
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165) I lisa (M osa) B jaos ja II lisa (145. osa) B jaos; komisjonimääruse (EÜ) nr 748/2012, millega nähakse
ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete,osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse
sertifitseerimise ningprojekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad(EÜT L 224,
21.08.2012, lk 1), lisa 21. osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogumääruse (EÜ) nr 550/2004 I lisas sätestatud
nõuetele.ˮ;

8)paragrahvi 73pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 73. Õhuruumi kasutamise korraldamisekomisjon ja õhuruumi korraldamise üksus

(1) Eesti õhuruumitsiviil- ja riigikaitselistel lendudel kasutamise tagamiseks moodustabVabariigi Valitsus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures õhuruumikasutamise korraldamise komisjoni.ˮ;

9)paragrahvi 73täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

ˮ(4) Komisjonimääruse (EÜ) nr 2150/2005, milles sätestatakse ühised eeskirjad õhuruumipaindlikuks
kasutamiseks (ELT L 342, 24.12.2005, lk 20–25), artiklis 5nimetatud õhuruumi korraldamise üksuse
ülesandeid täidab käesoleva seaduse § 34lõike 5 alusel Tallinna lennuinfopiirkonnas lennujuhtimisteenust
osutavsertifitseeritud aeronavigatsioonteenuse osutaja.ˮ;

10)seadusttäiendatakse §-dega 74ja 75järgmises sõnastuses:

ˮ§ 74. Riikliklennundusohutusprogramm

(1) Riiklikulennundusohutusprogrammi eesmärgiks on lennundusohutusega seotud valdkondadekorraldamine
riiklikul tasemel tsiviillennunduse ohutustaseme tõstmiseks.Lennundusohutusprogrammis kajastatavateks
teemadeks on ohutusalasedtegevussuunad ja eesmärgid, ohutusriskide juhtimine, ohutuse tagamine
ningohutusalane teavitus.

(2) Riiklikkulennundusohutusprogrammi viivad ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumning
Lennuamet, kelle pädevuses on lennundusohutusalaste meetmeteväljatöötamine ja rakendamine.

§ 75. Riikliklihtsustamiskava

(1) Riiklikulihtsustamiskava eesmärgiks on rahvusvahelisi lende sooritavate õhusõidukitening nende reisijate,
meeskonna, kauba, posti ja varude piiriületamisega seotudformaalsuste lihtsustamine.

(2) Riiklikulihtsustamiskava valmistab ette ning viib ellu Majandus- jaKommunikatsiooniministeerium koostöös
asjaomaste ametiasutuste ja ettevõtjatega.ˮ;

11)paragrahvi 8pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 8. EASA õhusõidukitootja- ja hooldusorganisatsioon ning selle sertifikaat

(1) Euroopa Parlamendija nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõikes 1 nimetatud
EuroopaLennuohutusadministratsiooni (European Aviation Safety Agency–EASA) pädevusse kuuluva
õhusõiduki (edaspidi EASA õhusõiduk) tootja- võihooldusorganisatsioon on EASA õhusõiduki või selle
komponendi valmistamiseksvõi hooldamiseks sertifitseeritud organisatsioon, millel on Lennuameti väljaantud
sertifikaadiga lubatud tööde tegemiseks vajalikud talitused, seadmed,rajatised, varustus ning piisavate teadmiste,
oskuste ja kogemustega personalja kvaliteedisüsteem.ˮ;

12)paragrahvi 8lõigetes 2 ja 4 ning § 9 lõikes 2 asendatakse sõna ˮõhusõidukˮsõnadega ˮEASA õhusõidukˮ
vastavas käändes;

13)paragrahvi 8lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) EASAõhusõiduki tootja- või hooldusorganisatsioon peab vastama komisjoni määrustega(EL) nr 748/2012
ja (EÜ) nr 2042/2003 kehtestatud nõuetele.ˮ;

14)paragrahvi 9pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 9. EASA õhusõiduki lennukõlblikkus,jätkuv lennukõlblikkus ja jätkuvat lennukõlblikkust
korraldavorganisatsioon

(1) EASA õhusõiduk onlennukõlblik, kui ta vastab komisjoni määruse (EL) nr 748/2012 lisaskehtestatud
nõuetele, mida tõendab lennukõlblikkussertifikaat või piiratudlennukõlblikkussertifikaat.ˮ;

15)paragrahvi 9lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldav organisatsioon on isik, kes vastab komisjoni määruse(EÜ) nr 2042/2003
I lisas kehtestatud nõuetele, mida tõendab jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaat.
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(4) EASA õhusõidukikäitamiseks peab sellel olema kehtiv lennukõlblikkussertifikaat ninglennukõlblikkuse
kontrolli sertifikaat.ˮ;

16)paragrahvi 9lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Lennukõlblikkussertifikaadivõi piiratud lennukõlblikkussertifikaadi taotluse
läbivaatamise,lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi taotluse läbivaatamise ja kehtivusepikendamise taotluse
läbivaatamise ning jätkuvat lennukõlblikkust korraldavaorganisatsiooni sertifikaadi taotluse läbivaatamise ja
hoidmise eest tulebtasuda riigilõivu.ˮ;

17)paragrahvid 91ja 92loetakse §-deks 914ja 915ning seadusttäiendatakse §-dega 91–913järgmises sõnastuses:

ˮ§ 91. Mitte-EASAõhusõiduki jätkuv lennukõlblikkus

(1) Euroopa Parlamendija nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõikes 4 nimetatud õhusõiduk(edaspidi
mitte-EASA õhusõiduk) on jätkuvalt lennukõlblik, kui sedahooldatakse ja selle jätkuvat lennukõlblikkust
korraldatakse vastavaltkehtestatud nõuetele ning sellel on kehtiv lennukõlblikkussertifikaat.

(2) Mitte-EASAõhusõiduki käitaja vastutab õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse eest ningtagab, et lennud
sellega toimuvad üksnes juhul, kui mitte-EASA õhusõiduk onlennukõlblik ning järgitakse kõiki mitte-EASA
õhusõiduki hoolduse jalennukõlblikkuse korraldamise nõudeid.

§ 92. Mitte-EASAõhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse korraldamisega seotudülesanded

(1) Mitte-EASAõhusõiduki jätkuv lennukõlblikkus, sealhulgas käitamis- ja avariivarustusetöökõlblikkus,
tagatakse:

1) mitte-EASAõhusõiduki lennueelse ülevaatusega;

2) mitte-EASA õhusõidukiohutut käitamist mõjutavate defektide ja rikete kõrvaldamisega, võttes arvessemitte-
EASA õhusõiduki minimaalvarustuse loetelu;

3) hooldusprogrammijärgsete hooldustöödega;

4) kehtivatelennukõlblikkuseeskirjade, milleks on muu hulgas tootjariigi võikonstrueerijariigi pädeva asutuse
välja antud lennukõlblikkusdirektiivid jalennukõlblikkust mõjutavad käitamisdirektiivid ning Lennuameti
peadirektoriüldkorralduslikud ettekirjutused, täitmisega;

5) muudatus- jaremonditööde tegemisega vastavalt mitte-EASA õhusõiduki tehniliselenormdokumentatsioonile,
milleks on muu hulgas lennukõlblikkuseeskirjad ningmitte-EASA õhusõiduki või komponendi
tüübikonstruktsiooni eest vastutaja väljaantud dokumentatsioon;

6) vajaduse korralkontroll-katselendude tegemisega.

(2) Mitte-EASAõhusõiduki omanik võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud jätkuvalennukõlblikkuse
korraldamise ülesannete täitmiseks sõlmida lepingu jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooniga.
Sellisel juhul võtab jätkuvatlennukõlblikkust korraldav organisatsioon vastutuse nende ülesannetenõuetekohase
täitmise eest.

(3) Kui tegemist onmitte-EASA õhusõidukiga maksimaalse stardimassiga üle 2730 kg võiturbiinmootoriga
mitte-EASA õhusõidukiga, tagab selle omanik, et jätkuvalennukõlblikkuse korraldamise ülesandeid täidab
jätkuvat lennukõlblikkustkorraldav organisatsioon. Sellisel juhul võtab see organisatsioon vastutusenende
ülesannete nõuetekohase täitmise eest.

§ 93. Mitte-EASAõhusõiduki lennueelne ülevaatus

(1) Mitte-EASA õhusõidukilennueelne ülevaatus tehakse mitte-EASA õhusõiduki tüübikonstruktsiooni
eestvastutaja või mitte-EASA õhusõiduki tootja või valmistaja lennukäsiraamatu võihooldusprogrammi järgi
veendumaks, et mitte-EASA õhusõiduk on lennuks valmis.

(2) Lennueelse ülevaatusegaseotud tegevused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 94. Mitte-EASAõhusõiduki hooldustööd, hooldusprogramm ja selle kooskõlastamine

(1) Hooldustööd onigasugune hooldustegevus, sealhulgas mitte-EASA õhusõiduki või selle
komponendikapitaalremont, jooksev remont, ülevaatus, osade ja seadmete asendamine,muudatustöö või
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defektide kõrvaldamine või nende mis tahes kombinatsioon, väljaarvatud mitte-EASA õhusõiduki lennueelne
ülevaatus.

(2) Hooldustöödetegemisel peavad olema täidetud kõik asjakohased nõuded, mis tulenevadmitte-EASA
õhusõiduki tehnilisest normdokumentatsioonist.

(3) Mitte-EASAõhusõidukile paigaldatud komponent, mille ressurssi väljendatakse kalenderajas,maandumistes
või tsüklites, ei tohi ületada hooldusprogrammis määratudressurssi, välja arvatud juhul, kui loa ressursi
ületamiseks annab Lennuamet.

(4) Mitte-EASAõhusõiduki hooldustöid korraldatakse kooskõlas mitte-EASA õhusõidukihooldusprogrammiga.
Hooldusprogramm ja selle muudatused kooskõlastatakseLennuametiga.

(5) Hooldusprogrammpeab vastama järgmistele nõuetele:

1) sisaldamahooldustööde kirjeldusi, sealhulgas nende tegemise sagedust ja käitamisesttulenevaid eritöid;

2) määratlema isiku,kes väljastab hooldustõendi;

3) vastama mitte-EASAõhusõiduki tehnilisele normdokumentatsioonile.

(6) Lennuamet keeldubhooldusprogrammi ja selle muudatuste kooskõlastamisest, kui hooldusprogramm eivasta
käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuetele.

(7) Hooldusprogrammiskajastatavate teemade loetelu ja nõuded hooldusprogrammi koostamisele
kehtestabvaldkonna eest vastutav minister määrusega.

(8) Täpsemad nõudedmitte-EASA õhusõiduki ja komponendi hooldustööde tegemisele kehtestab valdkonnaeest
vastutav minister määrusega.

§ 95. Mitte-EASAõhusõiduki muudatus- ja remonditöö

(1) Mitte-EASAõhusõiduki muudatus- ja remonditöö tehakse tehnilise normdokumentatsioonijärgi.

(2) Kui mitte-EASAõhusõidukil puudub kavandatava muudatus- ja remonditöö tehnilinenormdokumentatsioon,
võib kasutada Lennuameti kooskõlastatud dokumentatsiooni.

(3) Käesolevaparagrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

1) muudatus- jaremonditöö taotlus;

2) muudatus- jaremonditööga seotud joonised, kirjeldused ja juhised;

3) vajaduse korraldokument, mis sisaldab arvutusi ning katsete ja mitte-EASA õhusõidukitsentreeringu
muutuste kirjeldust näitamaks, et muudatus tagab jätkuvalennukõlblikkuse;

4) vajaduse korralmitte-EASA õhusõiduki lennukäsiraamatu lisa;

5) vajaduse korrallisatööde loetelu.

(4) Lennuamet eikooskõlasta õhusõiduki muudatus- ja remonditöö dokumentatsiooni, kui muudatus-ja
remonditöö tulemusena ei ole tagatud mitte-EASA õhusõiduki jätkuvlennukõlblikkus.

§ 96. Mitte-EASAõhusõiduki hooldustööde tegija

(1) Mitte-EASAõhusõiduki hooldustööd võib teha:

1) lennundustehnilinetöötaja, kellel on asjaomase tüübipädevusmärkega Lennuameti väljastatudkomisjoni
määruse (EÜ) nr 2042/2003 III lisa 66. osa kohane lennundustehnilisetöötaja luba;

2) lennundustehnilinetöötaja, kellel on asjaomase tüübipädevusmärkega Lennuameti tunnustatudRahvusvahelise
Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi pädeva asutusevälja antud lennundustehnilise töötaja luba;

3) piloodiluba omavmitte-EASA õhusõiduki omanik (edaspidi omanik-piloot);

4) käesoleva seaduse §911lõike 2 kohast sertifikaati omav hooldusorganisatsioon;

5) Lennuametitunnustatud või majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 22 aluselloakohustusest
vabastatud välisriigi pädeva asutuse järelevalve all olevsertifitseeritud hooldusorganisatsioon.
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(2) Käesoleva paragrahvilõike 1 punktis 3 nimetatud omanik-piloot võib teha hooldustöid mitte-
EASAõhusõidukile, mille maksimaalne stardimass on 2730 kg ja millega lennatakseainult visuaallennureeglite
järgi.

(3) Mitte-EASAõhusõiduki maksimaalse stardimassiga üle 2730 kg või turbiinmootorigamitte-EASA
õhusõiduki hooldustöid tohib teha ainult käesoleva paragrahvi lõike1 punktis 4 nimetatud sertifitseeritud
hooldusorganisatsioon.

(4) Mitte-EASAõhusõiduki komponentide hooldust võib teha:

1) asjaomasekomponendi hoolduse pädevusega Lennuameti poolt komisjoni määruse (EÜ) nr2042/2003 II lisa
145. osa kohaselt sertifitseeritud hooldusorganisatsioon;

2) asjaomasekomponendi hoolduse pädevusega käesoleva seaduse § 911lõike 2kohast sertifikaati omav
hooldusorganisatsioon;

3) asjaomasekomponendi hoolduse pädevusega Lennuameti tunnustatud või majandustegevuseseadustiku
üldosa seaduse § 22 alusel loakohustusest vabastatud välisriigipädeva asutuse järelevalve all olev
hooldusorganisatsioon.

(5) Mitte-EASAõhusõidukile paigaldatud komponenti, mille hooldus ei tingi selle eemaldamistõhusõidukilt ja
mille hooldus on kirjeldatud õhusõiduki tehnilisesnormdokumentatsioonis, võib hooldada komponendi hoolduse
pädevuseta käesolevaseaduse § 911lõike 2 kohast sertifikaati omav hooldusorganisatsioon.

(6) Käesolevaparagrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud omanik-piloodi lubatud hooldustöödeloetelu kehtestab
valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 97. Mitte-EASAõhusõiduki ja selle komponendi hooldustõend

(1) Hooldustõendväljastatakse pärast mitte-EASA õhusõiduki või selle komponendi hooldustöödenõuetekohast
lõpetamist, kui hooldustõendi väljastaja on veendunud, et kõikettenähtud tööd on tehtud nõuetekohaselt ja
hoolduskirjed on vormistatud.

(2) Õhusõidukihooldustõendi väljastab:

1) hooldusprogrammismääratletud käesoleva seaduse § 96lõike 1 punktides 1 ja 2nimetatud lennundustehniline
töötaja;

2) hooldusorganisatsioonivolitatud käesoleva seaduse § 96lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatudlennundustehniline
töötaja või

3) omanik-piloot töödekohta, mille tegemiseks on ta hooldusprogrammiga volitatud.

(3) Mitte-EASAõhusõiduki komponendi hooldustõendi väljastab hooldusorganisatsiooni
volitatudlennundustehniline töötaja.

(4) Mitte-EASAõhusõiduki hooldustõendi väljastamiseks peab hooldusorganisatsiooni
volitatudlennundustehnilisel töötajal lisaks käesoleva seaduse § 96lõike 1punktides 1 ja 2 nimetatud
lennundustehnilise töötaja loale olema:

1) vähemaltkuuekuuline praktilise hooldustöö kogemus asjaomase alakategooria mitte-EASAõhusõidukiga
viimase kahe aasta jooksul;

2) teadmisedhooldatava mitte-EASA õhusõiduki hooldusnõuete ning hooldusorganisatsiooniprotseduuride
kohta.

(5) Mitte-EASAõhusõiduki komponendi hooldustõendi väljastamiseks peab hooldusorganisatsioonivolitatud
lennundustehnilisel töötajal olema:

1) eelneva ühe aastajooksul vähemalt kolmekuuline praktilise hooldustöö kogemus asjaomasepädevuskategooria
komponendi hooldamisel;

2) teadmisedhooldatava komponendi hooldusnõuete ning hooldusorganisatsiooni protseduuridekohta.

(6) Mitte-EASAõhusõiduki ja komponendi hooldustõendile kantavate andmete loetelu kehtestabvaldkonna eest
vastutav minister määrusega.
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§ 98. Mitte-EASAõhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse kirjed

(1) Mitte-EASAõhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse kirjeteks on:

1) hooldustõend;

2) mitte-EASAõhusõiduki, mootori, propelleri ja abimootori logiraamat ning ressursigakomponentide kaardid
või passid;

3) mitte-EASAõhusõiduki tehniline päevik;

4) kaalumistunnistus;

5) mitte-EASAõhusõiduki lennukäsiraamat.

(2) Mitte-EASA õhusõidukiomanik ja jätkuvat lennukõlblikkust korraldav organisatsioon
vastutavadlennukõlblikkuse kirjete nõuetekohase pidamise eest.

(3) Lennukõlblikkusekirjetes esitatud andmete loetelu, dokumenteerimise korra ja kirjetesäilitamise tähtaja
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 99. Nõudedmitte-EASA õhusõiduki jätkuvat lennukõlblikkust korraldavale organisatsioonile

(1) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldav organisatsioon peab vastama järgmistele nõuetele:

1) tal peab olemakäsiraamat, millest ta juhindub jätkuva lennukõlblikkuse korraldamisel ja missisaldab
instruktsioone, juhendeid, protseduuride kirjeldusi ja tegevus- võitöökorralduslikke regulatsioone ning milles
kajastatakse jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaadiga lubatavad tööd;

2) ta peab tagamatöötajatele tööülesannete täitmiseks sobivad tööruumid ja -vahendid;

3) tal peab olema omaülesannete täitmiseks kehtiv tehniline normdokumentatsioon;

4) tal peavad olematööülesannete täitmiseks pädevad isikud;

5) tal peavad olemahooldusprogrammid kõikide mitte-EASA õhusõidukite kohta, mille jätkuvatlennukõlblikkust
ta korraldab.

(2) Käesolevaparagrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud nõude täitmiseks peavad jätkuvatlennukõlblikkust
korraldaval organisatsioonil olema järgmised vastutavadisikud:

1) tegevjuht, kesvastutab organisatsiooni esindajana selle eest, et kõik jätkuvalennukõlblikkuse korraldamiseks
tehtavad tööd on rahastatud ning tehtudkehtestatud nõuete kohaselt;

2) tegevjuhile alluvjätkuva lennukõlblikkuse juht, kes vastutab selle eest, et organisatsioontäidab jätkuva
lennukõlblikkuse korraldamise nõudeid;

3) sisekontrolli eestvastutav isik, kes vastutab jätkuva lennukõlblikkuse korraldaja protseduurideasjakohase
täitmise seire eest.

(3) Lennukõlblikkusejuhil peavad olema teadmised, taust ja kogemused järgnevas:

1) inseneri võilennundustehnilise töötaja kvalifikatsioon;

2) kolm aastattöökogemust mitte-EASA õhusõidukite hoolduse või lennukõlblikkuse korraldamisealal;

3) põhjalikudteadmised jätkuva lennukõlblikkuse korraldaja käsiraamatust;

4) vähemaltmitte-EASA õhusõiduki tüüpi tutvustava kursuse tasemel teadmised jätkuvalennukõlblikkuse
korraldaja sertifikaadil märgitud mitte-EASA õhusõidukist;

5) teadmisedmitte-EASA õhusõiduki hoolduskorraldusest;

6) teadmised jätkuvalennukõlblikkuse korraldamisega seotud nõuetest.

(4) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooni käsiraamatus kajastatavate teemadeloetelu kehtestab
valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 910. Nõudedmitte-EASA õhusõidukit hooldavale hooldusorganisatsioonile

(1) Hooldusorganisatsioonpeab vastama järgmistele nõuetele:
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1) tal peab olemakäsiraamat, millest ta juhindub hooldustööde tegemisel ja mis sisaldabinstruktsioone,
juhendeid, protseduuride kirjeldusi, tegevus- võitöökorralduslikke regulatsioone ja milles kajastatakse
hooldusorganisatsioonisertifikaadiga lubatavad tööd;

2) tal peavad olemahooldustööde tegemiseks sobivad tööruumid;

3) tal peab olemapiisavalt lennundustehnilisi töötajaid sertifikaadi kohaselt teostatavatehooldustööde tegemiseks
ning hooldustõendi väljaandmiseks. Lepinguliste töödetegemiseks võib kasutada alltöövõtjaid.

(2) Hooldusorganisatsioonilpeavad olema järgmised isikud:

1) tegevjuht, kesvastutab organisatsiooni esindajana selle eest, et organisatsiooni rahastamineon piisav
sertifikaadi kohaselt teostatavate hooldustööde nõuetekohasekstegemiseks;

2) tegevusvaldkondadejuhid, kes tagavad, et organisatsiooni tegevus vastaks kehtestatud nõuetele;

3) sisekontrolli eestvastutav isik, kes vastutab hooldusorganisatsiooni protseduuride asjakohasetäitmise seire
eest.

(3) Käesolevaparagrahvi lõikes 2 nimetatud isikutel peavad olema asjakohased mitte-EASAõhusõiduki või selle
komponentide hooldamisega seotud tõendatavad teadmised,taust ja kogemused.

(4) Töötaja, kes teeberitöid, nagu näiteks keevitamist, mittepurustavaid katseid või kontrolle, peabolema
kvalifitseeritud vastavalt kutsestandardile.

(5) Mitte-EASAõhusõiduki komponente hooldav ja mittepurustavaid katseid või kontrolle tegevtöötaja peab
vastama hooldusorganisatsiooni poolt organisatsiooni käsiraamatussätestatud kvalifikatsiooninõuetele.

(6) Hooldusorganisatsioonpeab pidama oma lennundustehniliste töötajate kohta arvestust.

(7) Hooldusorganisatsioonpeab dokumenteerima tehtud hooldustööd ning andmed nende kohta.

(8) Hooldusorganisatsioonikäsiraamatus kajastatavate teemade loetelu kehtestab valdkonna eest
vastutavminister määrusega.

(9) Hooldusorganisatsioonilennundustehniliste töötajate arvestuse pidamise korra ja nõuded tööruumidelening
töövahenditele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 911. Mitte-EASAõhusõiduki jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni ja
hooldusorganisatsiooni loakohustus

(1) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldaval organisatsioonil peab lennukõlblikkusekorraldamiseks olema
sertifikaat.

(2) Hooldusorganisatsioonilpeab mitte-EASA õhusõidukite hooldustööde tegemiseks
olemahooldusorganisatsiooni sertifikaat.

(3) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaat annab õiguse korraldadasertifikaadile kantud
mitte-EASA õhusõidukite jätkuvat lennukõlblikkustorganisatsiooni käsiraamatus ja jätkuvat lennukõlblikkust
korraldavaorganisatsiooni sertifikaadiga määratletud ulatuses.

(4) Hooldusorganisatsioonisertifikaat annab õiguse järgmisteks tegevusteks:

1) hooldadahooldusorganisatsiooni sertifikaadiga lubatud ulatuses mitte-EASA õhusõidukeidvõi nende
komponente sertifikaadil ja hooldusorganisatsiooni käsiraamatusmääratletud kohtades;

2) hooldadahooldusorganisatsiooni sertifikaadiga lubatud ulatuses mitte-EASA õhusõidukeidja nende
komponente väljaspool hooldusbaasi, kui sellist hooldust on vajadefektide kõrvaldamiseks erandolukorras;

3) anda väljahooldustõendeid.

§ 912. Mitte-EASA õhusõidukijätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni
jahooldusorganisatsioonisertifikaadi taotlus ja taotluse läbivaatamine

(1) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooni ja hooldusorganisatsioonisertifikaadi taotluse vaatab
Lennuamet läbi ning teeb sertifikaadi andmise võiandmisest keeldumise otsuse 90 päeva jooksul taotluse
esitamisest arvates.
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(2) Taotleja esitabjätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaadi taotluseslisaks
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule:

1) lennukõlblikkusekorraldaja käsiraamatu;

2) nende mitte-EASAõhusõidukite hooldusprogrammid, mille jätkuvat lennukõlblikkust
organisatsioonkorraldab.

(3) Taotleja esitabhooldusorganisatsiooni sertifikaadi taotluses lisaks majandustegevuseseadustiku üldosa
seaduses sätestatule:

1) hooldusorganisatsioonikäsiraamatu;

2) alltöövõtjategasõlmitud lepingute koopiad.

(4) Kui taotluseläbivaatamisel selgub, et taotlejale esitatud nõuded ei ole täidetud, võibLennuamet taotluse
läbivaatamise tähtaja kulgemise peatada kuni puudusekõrvaldamiseni, ent mitte kauemaks kui üheksaks kuuks,
teavitades sellesttaotluse esitajat.

(5) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooni ja hooldusorganisatsioonisertifikaadi taotluse
läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.

§ 913. Mitte-EASAõhusõiduki jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni
jahooldusorganisatsioonisertifikaadi kontrolliese

(1) Jätkuvatlennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaat antakse, kui taotlejavastab käesoleva seaduse
§ 99lõigetes 1–3 sätestatudnõuetele.

(2) Hooldusorganisatsioonisertifikaat antakse, kui taotleja vastab käesoleva seaduse § 910lõigetes 1–5 sätestatud
nõuetele.ˮ;

18)paragrahvi 10lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19)paragrahvi 10lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) EASAõhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse nõuetele vastavuse kohta annablennukõlblikkuse
kontrolli sertifikaadi Lennuamet või käesoleva seaduse § 9lõikes 3 nimetatud sertifikaadi alusel
lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadiväljaandmise õigust omav jätkuvat lennukõlblikkust korraldav
organisatsioon.Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat kehtib üks aasta.ˮ;

20)paragrahvi 10täiendatakse lõigetega 41–45järgmises sõnastuses:

ˮ(41) Mitte-EASAõhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse nõuetele vastavuse kohta annab
Lennuametlennukõlblikkussertifikaadi. Lennukõlblikkussertifikaat kehtib üks aasta.

(42) Mitte-EASAõhusõiduki omanik või käitaja esitab mitte-EASA õhusõidukilennukõlblikkussertifikaadi
saamiseks Lennuametile järgmised dokumendid:

1) õhusõidukikaalumistunnistus;

2) õhusõidukitehnilise normdokumentatsiooni nimekiri;

3) õhusõidukihooldusprogramm;

4) õhusõidukilennukäsiraamat.

(43) Lennuametannab mitte-EASA õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi või keeldub selle andmisest45 päeva
jooksul taotluse esitamisest, või kui taotluses esineb puudusi, siispuuduste kõrvaldamisest arvates.

(44) Lennukõlblikkussertifikaatantakse, kui mitte-EASA õhusõiduk ja selle jätkuva lennukõlblikkuse
kirjedvastavad jätkuva lennukõlblikkuse nõuetele.

(45) Lennuamettunnistab lennukõlblikkussertifikaadi kehtetuks või peatab sertifikaadikehtivuse, kui mitte-
EASA õhusõiduk ja selle jätkuva lennukõlblikkuse kirjed eivasta jätkuva lennukõlblikkuse nõuetele.ˮ;

21)paragrahvi 101lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Kontrollitavasõhuruumis ja lennuinfotsoonis lendamisel peab õhusõidukil, välja arvatudpurilennukil
lendamisel selleks ettenähtud õhuruumialas, olema töörežiimisA/3+C sisse lülitatud sekundaarradari
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transponder. Transpondrit kasutataksekooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõuetega
ningvastavalt lennuliiklusteenuse osutaja antud korraldustele.ˮ;

22)paragrahvi 101täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

ˮ(6) Õhusõiduk,mis sooritab lende instrumentaallennureeglite järgi ja mille maksimaalnestardimass on üle 5700
kg ning mille tegelik õhkkiirus on suurem kui 250 sõlme,peab olema varustatud MODE S transpondriga.

(7) Õhusõiduk, missooritab lende visuaallennureeglite järgi ja mille esmanelennukõlblikkussertifikaat on välja
antud pärast 2008. aasta 31. märtsi, peabolema varustatud MODE S transpondriga.ˮ;

23)paragrahvi 102lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Reisijateveoks kasutatav õhusõiduk peab olema varustatud esmaabivahendite komplektiga javältimatu
meditsiiniabi vahendite komplektiga vastavalt komisjoni määrusele(EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse
lennutegevusega seotud tehnilisednõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele(EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1–148).

(3) Lasti- võipostiveoks ja lennutöödeks kasutatav õhusõiduk peab olema varustatudesmaabivahendite
komplektiga vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr965/2012.ˮ;

24)paragrahvi 102täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Mitteärilisteleesmärkidel ning mittetulunduslikel eesmärkidel kasutatav õhusõiduk peab olemavarustatud
esmaabivahendite komplektiga vastavalt nõukogu määruses (EMÜ) nr3922/91 tehniliste nõuete ja
haldusprotseduuride kooskõlastamise kohtatsiviillennunduses (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4–8) ning JAR-OPS
3-skehtestatud nõuetele.ˮ;

25)paragrahvi 102lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

26)seadusttäiendatakse §-ga 151järgmises sõnastuses:

ˮ§ 151. Õhusõidukikäitaja tegevuskeeld

(1) Kui õhusõidukikäitaja ei täida välisõhu kaitse seaduse 7. peatükis esitatud nõudeid, siisvõib Lennuamet
Keskkonnaministeeriumi ettepanekul teha Euroopa Komisjoniletaotluse kehtestada asjaomasele
õhusõiduki käitajale Euroopa Parlamendi janõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses
kasvuhoonegaasidesaastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ(ELT L
275, 25.10.2003, lk 32–46), artikli 16 lõike 10 kohanetegevuskeeld.

(2) Käesolevaparagrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus peab sisaldama järgmist:

1) tõendid sellekohta, et õhusõiduki käitaja ei ole täitnud välisõhu kaitse seaduse 7. peatükisesitatud nõudeid;

2) üksikasjadõhusõiduki käitaja suhtes rakendatud täitemeetmete kohta;

3) tegevuskeelukehtestamise põhjendus;

4) soovitustegevuskeelu kehtestamise ulatuse ja tingimuste kohta.

(3) Kui EuroopaKomisjon on kehtestanud õhusõiduki käitajale tegevuskeelu, keelab Lennuametotsuses
nimetatud käitajale kuuluva õhusõiduki Eesti Vabariigi territooriumilesisenemise, territooriumil liiklemise ja
territooriumilt väljumise, võtteskasutusele asjakohased meetmed.

(4) Pärast käesolevaparagrahvi lõikes 3 nimetatud meetmete rakendamist teavitab Lennuamet
EuroopaKomisjoni ja õhusõiduki käitajat, kelle suhtes tegevuskeeldu kohaldati.ˮ;

27)paragrahvi 231lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Lennunduseraadioside peab olema tagatud inglise keeles.ˮ;

28)paragrahvi 232lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) Eestisregistreeritud lennuettevõtja juures töötavale õhusõiduki meeskonnaliikmele,kes on Eesti kodanik või
Eestis elamisluba või elamisõigust omav välismaalane,kes täidab oma tööülesandeid õhusõiduki pardal ja kellel
on seetõttu vaja ületadariigipiiri lihtsustatud korras;ˮ;
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29)paragrahv 243tunnistatakse kehtetuks;

30)paragrahvi 245lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

31)paragrahvi 25lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) on rikkunudlennuohutuse nõudeid, sealhulgas juhtinud õhusõidukit või täitnudametiülesandeid
joobeseisundis korrakaitseseaduse tähenduses, käitanudõhusõidukit haigena, väsinuna või muul põhjusel
seisundis, milles isik ei saatäita oma ülesandeid ohutul viisil;ˮ;

32)paragrahvi 271täiendatakse lõigetega 4–15 järgmises sõnastuses:

ˮ(4) Kuitöövahetus ei hõlma lennutööaega nõukogu määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa Q-alajaopunkti OPS
1.1095 tähenduses, peab töövahetusele eelneva puhkeaja kestus olemavähemalt 11 tundi.

(5) Tsiviilõhusõidukikäitaja tagab, et meeskonnaliikmele oleks tagatud võimalus kasutada igapäevastpuhkeaega,
millest vähemalt osa jääb 24-tunnisesse ajavahemikku.

(6) Kui lennuülesandetäitmisele järgneb vahetult töökohale minek, ei või meeskonnaliikme tööaegületada 14
tundi.

(7) Teave valveajakohta kantakse töögraafikusse või antakse meeskonnaliikmele eelnevalt teada.

(8) Kui valveajaleeelneb või järgneb lennuülesande täitmine, peab sellele järgnema puhkeaeg, mison vähemalt
võrdne lennutöö- ja poolte valves oldud aegade summaga. Puhkeaeg eivõi olla lühem kui nõukogu määruse
(EMÜ) nr 3922/91 III lisa Q-alajao punktisOPS 1.1110 sätestatud minimaalne puhkeaeg.

(9) Kui meeskonnaliigerakendatakse valvesse seoses väljalennu hilinemisega, millest teda teavitatakseenne
puhkekohast lahkumist, loetakse valve alguseks planeeritud tööaja algus.

(10) Kuimeeskonnaliikme töövahetuse alguse ja lõpu vööndiajad erinevad enam kui kakstundi, pikeneb
minimaalne puhkeaeg nende aegade erinevuse võrra.

(11) Kuimeeskonnaliikmele on lennuülesande täitmisel planeeritud vaheaeg, mis kestabvähemalt kolm tundi, ja
talle on tagatud tingimused puhkamiseks, võiblennutööaega pikendada kuni poolevõrra järjestikusest puhkeajast.
Kuivaheaeg kestab vähemalt seitse tundi ja meeskonnaliikmele on tagatud vajalikudtingimused puhkamiseks ja
magamiseks, võib lennutööaega pikendada kuni kahekolmandiku võrra järjestikusest puhkeajast.

(12) Vaheaja hulka eiarvestata aega puhkekohta ja õhusõidukile minekuks, kui selleks kulub kokkuenam kui üks
tund.

(13) Kui puhkepausületab kuut tundi või hõlmab vähemalt kolm tundi kohalikust ööst, peabmeeskonnaliikmele
olema tagatud majutus.

(14) Lennutööaja osaenne ega pärast puhkepausi ei või ületada kümmet tundi.

(15) Kui suurendatudmeeskonnaga lennul on meeskonnaliikmetele tagatud vajalikud vahendid ningtingimused
puhkamiseks ja töövahetus ei hõlma enam kui kolme lendu, võiblennumeeskonna lennutööaega pikendada kuni
16 tunnini. Dubleeritud meeskonnapuhul võib lennutööaega pikendada kuni 18 tunnini.ˮ;

33)paragrahvi 29lõikest 2 jäetakse välja sõnad ˮja kontrolliˮ;

34)paragrahvi 34täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

ˮ(6) Tallinna lennuinfopiirkonnamääratletud osades võib nimetada sertifitseeritud
aeronavigatsiooniteenuseosutaja, kelle osutatav lennumeteoroloogiateenus on ilmaprognoos, valdkonnaeest
vastutav minister.ˮ;

35)paragrahvi 341lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Lennuväljalähiümbrus koosneb takistuste piirangupindade kogumist ja kaitsevööndist.Kopteriväljaku
lähiümbrus koosneb takistuste piirangupindade kogumist.ˮ;

36)paragrahvi 341lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Lennuväljalähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangud sõltuvad lennuraja pikkusest,lennutegevuse laadist
ning lennuvälja varustatusest lennujuhtimis- ningraadionavigatsiooniseadmetega. Kopteriväljaku lähiümbruse
mõõtmed ningkõrguspiirangud sõltuvad kopteri lennuklassist, lennutegevuse laadist jakopteriväljaku
varustatusest lennujuhtimis- ning raadionavigatsiooniseadmetega.Täpsed lähiümbruse mõõtmed ja
kõrguspiirangud kehtestab Lennuamet, arvestadeskäesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud lähiümbruse
mõõtmeid ja kõrguspiirangutemiinimum- ja maksimummõõtmeid.ˮ;
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37)paragrahvi 341täiendatakse lõikega 71järgmises sõnastuses:

ˮ(71) Lennuametedastab kehtestatud lähiümbruse mõõtmed Maa-ametile maakatastrisse
kandmiseks.Lähiümbruse mõõtmeid peab kohalik omavalitsus arvestama üld- jadetailplaneeringute
koostamisel.ˮ;

38)paragrahvi 341lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(8) Lennuväljalähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ninglähiümbruse
mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennurajaklassifikatsiooni kaupa ja kopteriväljaku lähiümbruse
mõõtmed jakõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete jakõrguspiirangute
miinimumnõuded kopteri lennuklassi alusel kehtestab valdkonnaeest vastutav minister määrusega.ˮ;

39)paragrahv 342muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 342. Lennuväljaja kopteriväljaku lähiümbruse skeemi kooskõlastamine ja objektilennutakistuseks
tunnistamine

(1) Enne lennuväljalevõi kopteriväljakule sertifikaadi väljaandmist ja lennuvälja või
kopteriväljakukäitamistingimuste muutmist peab lennuvälja või kopteriväljaku käitajakooskõlastama
Lennuametiga lähiümbruse skeemi digitaalversioonis.

(2) Lennuametkontrollib lennuvälja ja kopteriväljaku käitaja esitatud andmeid konkreetsetakistuse piirangupinna
ja kaitsevööndi kohta ning otsustab olemasoleva objektitunnistamise lennutakistuseks, kui see:

1) asub alal, mison ette nähtud õhusõidukite liikumiseks lennuväljal või kopteriväljakul;

2) läbib lennuväljavõi kopteriväljaku lähiümbruse takistuste piirangupindasid;

3) asub väljaspoolkäesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud alasid, kuid kujutab ohtulennuliiklusele.

(3) Kui lennutakistusavaldab mõju ohutule lennuliiklusele või lennujuhtimis- jaraadionavigatsiooniseadmete
tööle, seab Lennuamet piirangud lennuväljakäitamistingimustele ja võib nõuda lennuvälja või kopteriväljaku
käitajaltlennutakistuse markeerimist või valgustamist 1944. aasta Chicago rahvusvahelisetsiviillennunduse
konventsiooni lisa 14 peatükis 6 kehtestatud nõuete kohaselt.

(4) Lennutakistuseomanikul on lennutakistuse markeerimise või valgustamise talumise kohustus.

(5) Lennutakistusemarkeerimise või valgustamisega ja markeeringu või valgustuse hooldamisegaseotud kulud
tasub lennuvälja käitaja.ˮ;

40)paragrahvi 35lõige 61muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(61) Tuulegeneraatoriteja tuuleparkide ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Lennuameti,Kaitseministeeriumi ja
Siseministeeriumiga. Lennuametil, Kaitseministeeriumilja Siseministeeriumil on õigus 30 päeva jooksul esitada
põhjendatudvastuväiteid ehitusprojektile. Lennuameti, Kaitseministeeriumi jaSiseministeeriumi määratud
kooskõlastustingimused kehtivad kaks aastat.ˮ;

41)paragrahvi 35lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(9) Käesolevaparagrahvi lõigetes 2–5 ja 53nimetatud ekspertiisi tegemisekulud, sealhulgas eksperdi tasu,
kannab lennuvälja või kopteriväljakut võilennuvälja lähiümbrusesse või maapinnast üle 45 m kõrgust ehitist
ehitadasooviv isik või ehitise omanik või käesoleva paragrahvi lõikes 51nimetatud seadmeid kasutada sooviv
isik.ˮ;

42)paragrahvi 36lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Lennuväljaja kopteriväljaku sertifikaadi esmase taotluse ja muutmise taotluseläbivaatamise,
käitamistingimuste muutmise ning sertifikaadi kehtivuse lõppemiseluue sertifikaadi väljaandmise eest tuleb
tasuda riigilõivu.ˮ;

43)paragrahvi 37lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Lennujuhtimis-ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaadi taotluse läbivaatamise jaaeronavigatsiooniteenuse
osutaja esmase sertifikaadi taotluse ja sertifikaadimuutmise taotluse läbivaatamise ning
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aeronavigatsiooniteenuse osutajasertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tulebtasuda
riigilõivu.ˮ;

44)paragrahvi 42lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

45)paragrahvi 422lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Äriliselennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaat antakse välja, kuitaotleja tõendab, et tal
on ärilise lennutranspordi ohutuks korraldamiseksvajalik organisatsiooniline struktuur, talitused, rajatised,
õhusõidukid,seadmed, varustus, töökorralduslikud protseduurid, käsiraamatud ja dokumendid,piisavate
teadmiste, oskuste ja kogemustega personal ning kvaliteedisüsteem,mis kõik vastavad komisjoni määruse (EL)
nr 965/2012 nõuetele.ˮ;

46)paragrahvi 422lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

ˮ4) taotlejalpeab olema nõuetekohane julgestuskäsiraamat.ˮ;

47)paragrahvi424lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

ˮ5) sertifikaatiomava isiku julgestuskäsiraamat ei vasta lennundusjulgestusnõuetele.ˮ;

48)paragrahvi 426senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4järgmises sõnastuses:

ˮ(2) Operatiiv-teenistuslikuseristaatuses lennule võib lennuliiklusteenindusüksus anda eelisõiguse teistelendude
suhtes, kui see ei mõjuta lennuohutust.

(3) Operatiiv-teenistuslikueristaatusega lennuks loetakse järgmisi lende:

1) meditsiinilinelend, kaasa arvatud lend abivajajani;

2) otsingu japäästeoperatsiooniga seotud lend;

3) militaarlend, Politsei-ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti ülesannete täitmisega seotud lend.

(4) Eristaatusegalennu puhul tuleb lennuplaanis kasutada asjaomast lennustaatuse indikaatorigalühendit:

1) HOSP – meditsiinilinelend, kaasa arvatud lend abivajajani;

2) SAR – otsinguja päästeoperatsiooniga seotud lend;

3) STATE – militaarlend,Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti ülesannete täitmisegaseotud lend.ˮ;

49)paragrahvi 4210lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Komisjonimääruse (EL) nr 965/2012 II lisa OPS-alajao punkti ARO.OPS.110 kohaselõhusõiduki kasutusse
võtmisel või õhusõiduki kasutusse andmisel peablennuettevõtja sertifikaadi taotleja või lennuettevõtja
sertifikaati omav isik,kes annab või võtab õhusõiduki kasutusse, enne õhusõiduki kasutamise lepingusõlmimist
esitama selle kooskõlastamiseks Lennuametile.ˮ;

50)paragrahvi 44pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 44. Muutusedlennuettevõtja sertifikaadi alustes

(1) Lennuettevõtjasertifikaati omav isik on kohustatud Lennuametile viivitamata kirjalikultteatama kõigist
muutustest andmetes, mis olid aluseks sertifikaadiväljaandmisel.ˮ;

51)paragrahv 46muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 46. Mitteregulaarnelennuühendus Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidega

(1) Euroopa Liitumittekuuluva riigi lennuettevõtja peetav mitteregulaarne lennuühendus EestiVabariigi
territooriumile, territooriumil või territooriumilt toimub vastavaltvälislepingutele või Lennuameti nõusolekul.

(2) Euroopa Liitumittekuuluva riigi lennuettevõtja, kes taotleb nõusolekut mitteregulaarselennuühenduse
alustamiseks Eesti Vabariigi territooriumile, territooriumil võiterritooriumilt, esitab Lennuametile järgmised
dokumendid:

1) kehtivlennuettevõtja sertifikaat;

2) kehtivlennutegevusluba, kui selle olemasolu nõuab asjaomane Euroopa Liitu mittekuuluvriik;
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3) tõestusvastutuskindlustuslepingu olemasolu kohta;

4) kehtivmürasertifikaat;

5) tõestus ACAS IIolemasolust õhusõiduki pardal vastavalt käesoleva seaduse § 101lõikele4;

6) kehtivlennukõlblikkussertifikaat;

7) kehtivlennukõlblikkuse kontrolli tõend, kui selle olemasolu nõuab asjaomane EuroopaLiitu mittekuuluv riik;

8) lennuettevõtjajulgestuskäsiraamat.

(3) Euroopa Liitu mittekuuluva riigilennuettevõtja peab Lennuametile kirjalikult kinnitama, et ta järgib
EuroopaParlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakseühiseeskirjad reisijatele
lennureisist mahajätmise korral ning lendudetühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi
kohta ningtunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.02.2004, lk1–8), sätestatud nõudeid.

(4) Lennuamet otsustabnõusoleku andmise kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse ja käesolevaparagrahvi
lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamist.

(5) Lennuamet keeldubnõusoleku andmisest, kui:

1) nõusoleku taotlejaei ole esitanud kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumente;

2) nõusolekutaotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

3) Lennuamet ei oleveendunud, et lennuettevõtja suudab tagada ohutut lennutegevust.ˮ;

52)paragrahvi 462lõike 8 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮLisaks muudelekäesolevas peatükis sätestatud ülesannetele täidab Lennuamet
järgmisilennundusjulgestusalaseid ülesandeid:ˮ;

53)paragrahvi 462lõike 8 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) juhendabisikuid julgestuskäsiraamatute ning lennundusjulgestusalaste menetluste jameetmete
väljatöötamisel;ˮ;

54)paragrahvi 462lõike 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ4) kooskõlastablennundusjulgestusalaseid koolituskavasid;ˮ;

55)paragrahvi 462lõike 8 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ6) koostab jakinnitab Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu (National CivilAviation Security
Programme) ja haldab seda;ˮ;

56)paragrahvi 463lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮLennuettevõtja,lennuvälja või kopteriväljaku käitaja, aeronavigatsiooniteenuse osutaja,kokkuleppeline
esindaja, tuntud saatja ning pardavarude kokkuleppelinetarnija:ˮ;

57)paragrahvi 463lõike 1 punktid 1–3 ja 5, lõike 3 punktid 1–5, 7 ja 13, lõike 4punktid 5 ja 7–9 ning lõike 5
punktid 2, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

58)paragrahvi 463lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ6) tagabjuurdepääsukontrolli lennuvälja või kopteriväljaku lennualale;ˮ;

59)paragrahvi 463lõiget 3 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

ˮ16) määrablennundusjulgestuse eest vastutava pädeva töötaja ning teavitab sellestLennuametit.ˮ;

60)paragrahvi 463lõiget 4 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
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ˮ10) määrablennundusjulgestuse eest vastutava pädeva töötaja ning teavitab sellestLennuametit.ˮ;

61)paragrahvi 463lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

ˮ8) määrablennundusjulgestuse eest vastutava pädeva töötaja ning teavitab sellestLennuametit.ˮ;

62)paragrahv 464muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 464. Lennundusjulgestusalanekoolitus

(1) Lennundusjulgestusalanekoolitus peab vastama komisjoni määruses (EL) nr 185/2010, millega nähakse
etteüksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks(EÜT L 55, 05.03.2010,
lk 1), sätestatud nõuetele.

(2) Lisaks käesolevaparagrahvi lõikes 1 nimetatud koolitusele võib julgestusmeetmeid kohaldavatisikut
koolitada Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni või EuroopaTsiviillennunduse Konverentsi
poolt korraldataval ja nende poolt tunnustatudvõi sertifitseeritud julgestusinstruktori läbiviidaval
julgestusalaselkoolitusel või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse kinnitatudkoolituskava alusel
selle liikmesriigi pädeva asutuse tunnustatud instruktoriläbiviidaval julgestusalasel koolitusel.ˮ;

63)paragrahvi 465lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Lennuväljalennualaga piirnevale alale viie meetri ulatuses lennuvälja piirdeaiastarvates, sealhulgas
munitsipaal- ja eramaale, ei ole lubatud püstitada ehitisija paigutada seadmeid, mis ei ole seotud lennuvälja
käitamisega, ega ladustadamaterjale ning parkida sõidukeid. Sõidukite parkimine ja materjalideladustamine
nimetatud alal on lubatud Lennuameti kehtestatud täiendavatejulgestusmeetmete kohaldamise korral.ˮ;

64)paragrahvi 466lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Lennuvälja jakopteriväljaku territooriumil ühtsete läbipääsulubade süsteemi korraldamise jakontrolli eest
vastutavad ning läbipääsulubasid väljastavad vastavalt EuroopaParlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr
300/2008, komisjoni määrusele (EÜ) nr272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid(ELT L 91, 03.04.2009, lk
7), ja komisjoni määrusele (EL) nr 185/2010 Lennuametning lennuvälja või kopteriväljaku käitaja.ˮ;

65)paragrahvi 466lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

66)paragrahvi 466lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Läbipääsuloaväljaandjal on õigus lennuväljal kehtivate julgestusnõuete rikkumise korralosaliselt või
täielikult läbipääsuloaga antud volitused peatada võiläbipääsuluba kehtetuks tunnistada.ˮ;

67)paragrahvi 467lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

ˮ3) käesoleva seadusealusel antava loa või tunnustuse andmisest keeldumiseks või nende
kehtetukstunnistamiseks.ˮ;

68)paragrahv 468tunnistatakse kehtetuks;

69)paragrahvi 469lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Julgestusalasestläbivaatusest vabastatakse riigipead, Eesti Vabariigi peaminister, Riigikoguesimees,
välisminister, nimetatud isikutega koos reisivad abikaasad jaalaealised lapsed ning ihukaitsjad. Julgestusalasest
läbivaatusest onvabastatud ka välisriigi samaväärse positsiooniga isikud ning käesolevas lõikesloetletud isikute
käsipagas.ˮ;

70)paragrahvi 469täiendatakse lõigetega 41–43järgmises sõnastuses:

ˮ(41) Riigikoguesimees võib vabastada julgestusalasest läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikulvisiidil viibivad
Riigikogu külalised, teavitades sellest käesoleva paragrahvi lõikes43sätestatud korras.

(42) VabariigiValitsuse liikme taotlusel võib peaminister oma korraldusega vabastadajulgestusalasest
läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikul visiidil viibivadkülalised.

(43) Julgestusalasestläbivaatusest vabastatud isiku saabumisest lennuvälja või
kopteriväljakujulgestuspiirangualale teavitab lennuvälja või kopteriväljaku käitajatjulgestusalasest läbivaatusest
vabastatud isiku kutsuja kirjalikult ja võimaluselvähemalt 48 tundi enne isiku saabumist lennuväljale.ˮ;
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71)paragrahvi 469lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Kuiregistreeritud pagasi läbivaatamisel selgub, et pagas võib sisaldada keelatudesemeid, ja kui reisijat
ei õnnestu üles leida, on julgestustöötajal õiguslennuettevõtja esindaja juuresolekul pagas avada. Lukustatud
pagasit võibpõhjendatud kahtluse korral avada Politsei- ja Piirivalveameti või Maksu- jaTolliameti esindaja
juuresolekul või reisija kirjalikul nõusolekul.ˮ;

72)paragrahvi 469lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

73)paragrahvi 469lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Läbivaatuseksvajalikud julgestusseadmed, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogumääruses
(EÜ) nr 300/2008, on nimetatud vahendite soetajal õigus kooskõlastadaLennuametiga.ˮ;

74)paragrahv 4610muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 4610. Kauba,posti ja pardavarude julgestusmeetmete eest vastutavad isikud ningnende tunnustamine

(1) Kauba ja postijulgestusmeetmete kohaldamise eest vastutavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 300/2008, komisjonimäärustele (EÜ) nr 272/2009 ja (EL) nr 185/2010 tuntudsaatja,
kokkuleppeline esindaja ja esindaja teenuseid kasutav kaubasaatja.

(2) Pardavarudejulgestusmeetmete kohaldamise eest vastutavad vastavalt Euroopa Parlamendi janõukogu
määrusele (EÜ) nr 300/2008, komisjoni määrustele (EÜ) nr 272/2009 ja(EL) nr 185/2010 lennuettevõtja,
pardavarude kokkuleppeline tarnija või tuntudtarnija.

(3) Käesolevaparagrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud peavad vastama komisjoni määruses(EL) nr 185/2010
nende kohta kehtestatud nõuetele.

(4) Tuntud saatjat,kokkuleppelist esindajat ja pardavarude kokkuleppelist tarnijat peab olemaLennuamet
tunnustanud.

(5) Isik, kes taotlebenda tunnustamist käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikuna, esitabLennuametile
lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatulekinnituse julgestusmeetmete kohaldamise eest
vastutava isiku taustakontrolli läbimisekohta või taotluse selle tegemiseks.

(6) Lisaks käesolevaparagrahvi lõikes 5 nimetatud andmetele ja dokumentidele peab kokkuleppeliseesindaja
staatust ja pardavarude kokkuleppelise tarnija staatust taotlev isikesitama:

1) julgestuskäsiraamatu;

2) komisjoni määruse(EL) nr 185/2010 kohase allkirjastatud kohustuste deklaratsiooniˮKokkuleppeline
esindajaˮ või ˮPardavarude kokkuleppelinetarnijaˮ.

(7) Kui tunnustusetaotlust ei vaadata tähtaja jooksul läbi, ei loeta tunnustust tähtajamöödumisel taotlejale
vaikimisi antuks.

(8) Lennuamettunnustab tuntud saatjat, kokkuleppelist esindajat ja pardavarudekokkuleppelist tarnijat, kui nad
vastavad komisjoni määruses (EL) nr 185/2010sätestatud nõuetele.

(9) Tunnustamiseotsus kehtib kuni viis aastat.

(10) Tunnustusekehtivuse pikendamise taotlus tuleb esitada vähemalt 60 päeva enne tunnustusekehtivuse
lõppemist ning taotlusele tuleb lisada käesoleva paragrahvi lõigetes5 ja 6 nimetatud dokumendid.

(11) Lennuamet keeldubtuntud saatja, kokkuleppelise esindaja või pardavarude kokkuleppelise
tarnijatunnustamisest või tunnustuse kehtivuse pikendamisest, kui:

1) kokkuleppeliseesindaja või pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustust taotleva isikuesitatud
julgestuskäsiraamat või allkirjastatud deklaratsioon ei vastakomisjoni määruse (EL) nr 185/2010 lisa punkti
6.3.1.2 alapunktis a esitatudnõuetele;

2) tegevuskohakohapealse kontrolli käigus tuvastatakse, et tuntud saatja ei kohalda komisjonimääruse (EL) nr
185/2010 liites 6-B sätestatud nõudeid;
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3) tegevuskoha kohapealsekontrolli käigus tuvastatakse, et kokkuleppelise esindaja või
pardavarudekokkuleppelise tarnija tunnustust taotlev isik ei kohalda nõuetekohaselt omajulgusetuskäsiraamatus
sätestatud meetmeid;

4) julgestusmeetmetekohaldamise eest vastutava isiku puhul esineb käesolevaseaduse § 467lõikes 4 sätestatud
asjaolu;

5) isik on esitanudtahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamist ning milleesitamata
jätmise korral tuleks tunnustuse andmisest või muutmisest keeldudakäesoleva lõike punktides 1–3 sätestatud
alustel;

6) isik ei esitavähemalt 60 päeva enne tunnustuse kehtivuse lõppu taotlust tunnustuse kehtivusepikendamiseks.

(12) Lennuametvõib keelduda tuntud saatja, kokkuleppelise esindaja või pardavarudekokkuleppelise tarnija
tunnustamisest või tunnustuse kehtivuse pikendamisest,kui julgestusmeetmete kohaldamise eest vastutava isiku
puhul esineb käesoleva seaduse § 467lõikes 5sätestatud asjaolu.

(13) Lennuamettunnistab tunnustuse otsuse kehtetuks, kui julgestusmeetmete kohaldamise eestvastutava isiku
puhul esineb käesoleva seaduse § 467lõikes 4sätestatud asjaolu.

(14) Lennuamet võibtunnustuse kehtetuks tunnistada, kui:

1) riiklikujärelevalve käigus tuvastatakse, et tuntud saatja ei kohalda komisjoni määruse(EL) nr 185/2010 liites
6-B sätestatud nõudeid;

2) julgestusmeetmetekohaldamise eest vastutava isiku puhul esinebkäesoleva seaduse § 467lõikes 5 sätestatud
asjaolu;

3) riiklikujärelevalve käigus tuvastatakse, et kokkuleppeline esindaja või pardavarudekokkuleppeline tarnija ei
kohalda nõuetekohaselt oma julgestuskäsiraamatussätestatud meetmeid.

(15) Tuntud saatja,kokkuleppelise esindaja ja pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustamisetaotluse ja
tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tulebtasuda riigilõivu.ˮ;

75)paragrahv 4611tunnistatakse kehtetuks;

76)paragrahvi 4612lõikes 1 asendatakse sõna ˮlennuettevõtjalˮ sõnadega ˮõhusõidukikäitajalˮ;

77)paragrahvi 4612lõikes 2 asendatakse sõna ˮRelvaˮ sõnaga ˮTulirelvaˮ;

78)paragrahvi 4612lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Tulirelva ninglaskemoona vedamisel õhusõidukiga registreeritud pagasina tehakse pakendilesellekohased
ingliskeelsed märked ˮfirearmˮ või kasutataksevastavasisulist piktogrammi.ˮ;

79)paragrahvi 4613lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Erikohtlemistvajavaks reisijaks käesoleva seaduse tähenduses peetakse:

1) kinnipeetavat,arestialust ja vahistatut;

2) riigistväljasaadetavat isikut;

3) reisijat, kes võibmis tahes muudel asjaoludel ohustada õhusõidukit ning selles viibivaid isikuid.

(2) Vähemalt 24 tundi ennelennu planeeritavat toimumist informeerib lennu broneerija kirjalikulterikohtlemist
vajava reisija veost lennuvälja käitajat ning lisakslennuettevõtjat või tema esindajat, kes teatab õhusõiduki
kaptenileerikohtlemist vajava reisija lennu aja, edastab riskianalüüsi ning vajadusekorral relvaga õhusõiduki
pardal viibivate õiguskaitseorgani esindajate arvu jaistekohtade asukoha.ˮ;

80)paragrahvi 4613lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

81)paragrahvi 4615tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Lennuettevõtja,lennuvälja ja kopteriväljaku käitaja, aeronavigatsiooniteenuse osutaja,kokkuleppeline
esindaja, pardavarude kokkuleppeline tarnija, tuntud saatja jamis tahes muu julgestusmeetmeid
kohaldav ettevõtja teavitab tõsisestjulgestusalasest rikkumisest või intsidendist või ebaseaduslikust
sekkumisesttsiviillennundusse Lennuametit kirjalikult hiljemalt järgmisel tööpäeval jaedastab Lennuametile
ettevõttesisese uurimise tulemuste aruande.
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(2) Ebaseaduslikustsekkumisest tsiviillennundusse teavitab Lennuamet RahvusvahelistTsiviillennunduse
Organisatsiooni 30 päeva jooksul ning juhtumi lõpparuannesaadetakse Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse
Organisatsioonile viivitamatapärast uurimise lõppkokkuvõtte tegemist.ˮ;

82)paragrahvid 465–4615loetakse §-deks 467–4617ning seadust täiendatakse§-dega 465ja 466järgmises
sõnastuses:

ˮ§ 465. Lennundusjulgestusalasekoolituse kava heakskiitmine

(1) Lennundusjulgestusalasekoolituse kava peab sisaldama julgestusalaste teadmiste ja oskuste
omandamiseksvajalikke teemasid.

(2) Koolituskava jaselles tehtavad muudatused peab heaks kiitma Lennuamet. Koolituskava peabuuendama
lennundusjulgestusnõuete või julgestusmeetmeid kohaldava ettevõtjategevuse muutumise korral või muudel
asjakohastel juhtudel.

(3) Isik, kes taotlebkoolituskava või selle muudatuste heakskiitmist, esitab Lennuametilekoolituskava, milles
tuleb kajastada vähemalt:

1) koolituse pealkiri,teema või valdkond;

2) koolitusesihtgrupp;

3) koolituse eesmärk;

4) koolituskavakoostamise aluseks olev alusmaterjal;

5) koolituse sisu;

6) moodulite kestusning nende käigus omandatavad teadmised ja oskused;

7) kasutatavadvahendid ja jagatavad materjalid;

8) õpetamismeetodid;

9) teadmistekontrollimise ja hindamise metoodika;

10) tulemustefikseerimise põhimõtted.

(4) Lennuamet teebkoolituskava heakskiitmise või sellest keeldumise otsuse 30 päeva jooksultaotluse
esitamisest arvates, või kui taotluses esineb puudusi, siis puudustekõrvaldamisest arvates.

(5) Lennuameti tehtudheakskiitmise otsus kehtib tähtajatult.

(6) Lennuamet keeldubkoolituskava heaks kiitmast, kui koolituskava ei sisalda teadmiste ja
oskusteomandamiseks vajalikke teemasid.

§ 466. Lennundusjulgestusalastkoolitust läbiviiva julgestusinstruktori tunnustamine

(1) Lennundusjulgestusalaseidkoolitusi läbiviivat julgestusinstruktorit peab olema Lennuamet tunnustanud.

(2) Käesolevaparagrahvi lõikes 1 nimetatud tunnustust taotlev isik peab vastama nõuetele,mis on sätestatud
komisjoni määruses (EL) nr 185/2010 koolitusi läbiviivalejulgestusinstruktorile.

(3) Isik, kes taotlebenda tunnustamist lennundusjulgestusalaseid koolitusi läbiviivajulgestusinstruktorina, esitab
Lennuametile järgmised andmed ja dokumendid:

1) julgestusinstruktoritunnustamise taotlus, milles taotleja märgib, milliseid komisjoni määruse (EL)nr 185/2010
punktis 11.2 loetletud koolitusi ta läbi viia soovib;

2) kirjalik kinnitustaustakontrolli läbimise kohta või taotlus selle tegemiseks;

3) elulookirjeldus,millest nähtub isiku kvalifikatsioon ja töökogemus;

4) asjakohaseddokumendid või koopiad dokumentidest, mis tõendavad, et isik omab käesolevalõike punktis 1
märgitud koolituste läbiviimiseks nõutavaid teadmisi ja oskusi.
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(4) Lennuamet teebtunnustamise või sellest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul taotluseesitamisest arvates, või
kui taotluses esineb puudusi, siis puudustekõrvaldamisest arvates.

(5) Lennuamettunnustab taotlejat lennundusjulgestusalaseid koolitusi läbiviiva julgestusinstruktorinaüksnes
nende taotluses märgitud koolituste läbiviimiseks, milleks taotleja omabvajalikku kvalifikatsiooni ja
töökogemust.

(6) Lennuameti tehtudtunnustamise otsus kehtib tähtajatult.

(7) Lennuamet keeldubjulgestusinstruktori tunnustuse andmisest, kui:

1) isik ei vastakomisjoni määruses (EL) nr 185/2010 sätestatud koolitusi läbiviivalejulgestusinstruktorile
esitatud nõuetele;

2) taotleja suhtesesineb käesoleva seaduse § 469lõikes 4 sätestatud asjaolu;

3) isik on esitanudtahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamist ning milleesitamata
jätmise korral tuleks tunnustuse andmisest keelduda käesoleva lõike punktis1 sätestatud alusel.

(8) Lennuamet võibkeelduda julgestusinstruktori tunnustuse andmisest, kui taotleja suhtes esinebkäesoleva
seaduse § 469lõikes 5 sätestatud asjaolu.

(9) Lennuamettunnistab tunnustamise otsuse kehtetuks, kui julgestusinstruktori suhtes esinebkäesoleva seaduse
§ 469lõikes 4 sätestatud asjaolu.

(10) Lennuamet võibtunnustamise otsuse kehtivuse peatada või kehtetuks tunnistada, kui:

1) isik ei vastakomisjoni määruses (EL) nr 185/2010 sätestatud koolitusi läbiviivalejulgestusinstruktorile
esitatud nõuetele;

2) julgestusinstruktorisuhtes esineb käesoleva seaduse § 469lõikes 5 sätestatud asjaolu;

3) riiklikujärelevalve käigus tuvastatakse, et julgestusinstruktori korraldatud koolitusedei taga koolitatavale
nõutavaid teadmisi või oskusi.

(11) Käesolevaparagrahvi lõike 10 punktis 1 või 3 nimetatud puuduste ilmnemisel teebLennuamet tunnustust
omavale isikule ettekirjutuse. Kuitunnustust omav isik ei täida ettekirjutust Lennuameti määratud tähtajajooksul,
peatatakse tähtajaliselt tunnustuse kehtivus. Tunnustuse kehtivusevõib peatada kuni kuueks kuuks.

(12) Kui tunnustustomav isik ei ole Lennuameti määratud tähtaja jooksul tunnustuse kehtivusepeatamise aluseks
olevaid puudusi kõrvaldanud, tunnistab Lennuamet tunnustusekehtetuks.

(13) Julgestusinstruktoritunnustamise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.ˮ;

83)seadust täiendatakse§-ga 4618järgmises sõnastuses:

ˮ§ 4618. Julgestusmeetmeidkohaldava isiku kvalifikatsioon, väljaõpe ja tunnustamine

(1) Julgestusmeetmeidkohaldava isiku tööülesanded on seotud isikute, nendega kaasas olevate
esemete,käsipagasi, registreeritud pagasi, lennuettevõtja posti ja saadetiste, posti,kauba, pardavarude ja
lennuväljavarude julgestusalase läbivaatuse teostamise,sõidukite kontrollimise, lennuvälja ja kopteriväljaku
julgestuspiirangualadelejuurdepääsu kontrolli ning patrullide tegemisega.

(2) Julgestusmeetmeidiseseisvalt kohaldavat isikut peab olema Lennuamet tunnustanud.

(3) Lennuamet annabjulgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse, kui taotleja:

1) on Eesti alalineelanik või Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik;

2) on vähemalt19-aastane;

3) terviseseisundvõimaldab täita tema ülesandeid;

4) valdab riigikeeltvähemalt keeleseaduses sätestatud B2-tasemel, kui see on vajalik tööülesannetetäitmiseks;

5) omab vähemaltkeskharidust;

6) on edukalt läbinudtaustakontrolli;

7) omabtööülesannete täitmiseks vajalikke komisjoni määruses (EL) nr 185/2010sätestatud julgestusmeetmeid
kohaldavale isikule esitatud nõuete kohaseidteadmisi ja oskusi;
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8) on läbinudtööülesannete täitmiseks vajaliku komisjoni määruse (EL) nr 185/2010 nõuetele vastavakoolituse.

(4) Isikuterviseseisundi hindamisel lähtutakse turvaseaduse alusel turvatöötajatervisele kehtestatud nõuetest,
võttes seejuures arvesse isikule määratudtööülesannete iseloomu.

(5) Lennuamet keeldubjulgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse andmisest ja tunnustuse
kehtivusepikendamisest järgmistel juhtudel:

1) taotleja ei vastakäesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele;

2) taotleja suhtesesineb käesoleva seaduse § 467lõikes 4 sätestatud asjaolu;

3) taotleja onesitanud tahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamistning mille esitamata
jätmise korral tuleks tunnustuse andmisest või tunnustusekehtivuse pikendamisest keelduda käesoleva lõike
punktis 1 sätestatud alusel.

(6) Lennuamet võibkeelduda julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse andmisest ja tunnustusekehtivuse
pikendamisest, kui taotleja suhtes esineb käesoleva seaduse § 467lõikes 5 sätestatud asjaolu.

(7) Kuijulgestusmeetmeid kohaldav isik teostab isikute, nendega kaasas olevateesemete, käsipagasi,
registreeritud pagasi, lennuettevõtja posti ja saadetiste,posti, kauba, pardavarude ja lennuväljavarude
julgestusalast läbivaatust ningsõidukite kontrolli, kehtib tema tunnustus kolm aastat.

(8) Kuijulgestusmeetmeid kohaldav isik teostab lennuvälja või kopteriväljakujulgestuspiirangualadele
juurdepääsu kontrolli ning patrulle, kehtib tematunnustus viis aastat.

(9) Komisjoni määruse(EL) nr 185/2010 punktis 11.2 nimetatud julgestusmeetmeid kohaldav isik peabosalema
nõuetele vastavatel korduvkoolitustel sagedusega, mis on piisav, ettagada vajalike teadmiste ja oskuste
säilitamine ning uute teadmiste ja oskusteomandamine vastavalt lennundusjulgestuse valdkonna arengule.

(10) Lennuamettunnistab julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse otsuse kehtetuks, kuitema suhtes esineb
käesoleva seaduse § 467lõikes 4 sätestatudasjaolu.

(11) Julgestusmeetmeidkohaldava isiku tunnustuse võib täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada,kui:

1) isik ei läbiettenähtud sagedusega korduvkoolitust;

2) isik ei taotlekorduvat tunnustamist julgestusmeetmeid kohaldava isikuna kolme kuu jooksulenne tunnustuse
kehtivuse lõppemist;

3) riiklikujärelevalve käigus ilmneb, et isikul ei ole nõutaval tasemel teadmisi võioskusi;

4) isikuterviseseisund ei võimalda täita tema tööülesandeid;

5) isiku suhtes esinebkäesoleva seaduse § 467lõikes 5 sätestatud asjaolu.

(12) Täpsemad nõudedjulgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sageduseleja
dokumenteerimisele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(13) Julgestusmeetmeidkohaldava isiku tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise
taotluseläbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.ˮ;

84)paragrahvi 48täiendatakse lõikega 12järgmises sõnastuses:

ˮ(12) Otsingu- ja päästetöid korraldatakse jateostatakse kooskõlas 1944. aasta Chicago rahvusvahelise
tsiviillennundusekonventsiooni lisaga 12.ˮ;

85)paragrahvi 51täiendatakse lõigetega 11ja 12järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Lennundusvõistlusevõi avaliku lennundusürituse korraldamiseks peab ühekordse loa taotleja
esitamaLennuameti vormil taotluse ja dokumendid, mis tõendavad, et lennundusvõistlusvõi avalik
lennundusüritus viiakse läbi ohutul viisil, ning milles on toodudlennundusvõistluse või avaliku lennundusürituse
toimumisega seotud asjaolud.Lennuks, mille puhul ei ole võimalik järgida lennureegleid, või muuks
erakordseiseloomuga lennuks peab ühekordse loa taotleja esitama Lennuameti vormiltaotluse ja dokumendid,
mis tõendavad, et lennureegleid ei ole võimalik järgida,või toovad välja lennu erakordse iseloomu
põhjused. Taotluses peab olema väljatoodud, mis ulatuses soovitakse kõrvalekallet lennureeglitest või
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tavapärastestlennuparameetritest. Lennuamet vaatab ühekordse loa taotluse läbi viie tööpäevajooksul pärast
taotluse esitamist.

(12) Lennuametkeeldub ühekordse loa andmisest, kui lennuohutus ei ole tagatud või kuitaotletud erisusi
lennureeglitest või tavapärastest lennuparameetritest onvõimalik saavutada lennureegleid järgides.ˮ;

86)paragrahvi 51 lõige2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008artikli 4 lõikes 4 nimetatud õhusõiduki
käitamiseks võib Lennuamet anda väljalennuloa komisjoni määruse (EL) nr 748/2012 I lisa 21. osa alajaos P
kehtestatudtingimustel ja eesmärkidel.ˮ;

87)paragrahvi 55 lõike1 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ3) õhusõiduki käitamine joobeseisundis korrakaitseseadusetähenduses;

4) õhusõiduki käitamine haigena, väsinuna või muul põhjusel seisundis,milles isik ei saa täita oma ülesandeid
ohutul viisi (edaspidi lennuohutustmõjutav terviseseisund).ˮ;

88)paragrahvi 55 lõige4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Kui isik käitab õhusõidukit käesoleva paragrahvi lõike 1punktis 3 nimetatud seisundis, siis suunatakse ta
läbivaatusele joobeseisundituvastamiseks korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.ˮ;

89)paragrahvi 55täiendatakse lõigetega 5–9 järgmises sõnastuses:

ˮ(5) Lennuohutust mõjutav terviseseseisundon:

1) terviseseisund, mis ei vasta komisjoni määruses (EL) nr1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses
kasutatavate õhusõidukitemeeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt
EuroopaParlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (EÜT L 311, 25.11.2011, lk 1),sätestatud
tervisenõuetele;

2) muu haigusseisund, mis võib halvendada võimet käitadaõhusõidukit ohutul viisil;

3) väsimusseisund Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 IV lisa punktis 7.fsätestatud
tähenduses;

4) terviseseisund, mis on tekkinud õhusõiduki ohutu käitamisevõimet halvendava või halvava aine toimel.

(6) Lennuohutust mõjutava terviseseisundi tuvastab käesolevaseaduse §-s 242nimetatud tervisekontrolli tegija.

(7) Lennuohutust mõjutava terviseseisundi kahtluse korral toimetabpolitsei isiku lähima tervisekontrolli tegija
juurde.

(8) Lennuohutust mõjutava terviseseisundi meditsiinilisetuvastamise kulud tasub Lennuamet.

(9) Kui isikul on tuvastatud lennuohutust mõjutav terviseseisund,peab ta tuvastamiskulutused hüvitama.ˮ;

90)paragrahv 551muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 551. Töökohustustetäitmist keelav joobeseisund

(1) Õhusõidukimeeskonnaliige, lennuliikluse lennujuht ja -informaator, lendude korraldajaning õhusõiduki
lennundustehniline töötaja ei tohi oma töökohustuste täitmiseajal olla joobeseisundis korrakaitseseaduse
tähenduses.

(2) Tööandja onkohustatud jälgima, et töötajad ei oleks töökohustuste täitmise ajaljoobeseisundis
korrakaitseseaduse tähenduses. Tööandja peab välja töötama meetmedja töökorraldusliku regulatsiooni
joobeseisundist tingitud kahjuliku mõjuennetamiseks ja vältimiseks.ˮ;

91)seadusttäiendatakse §-dega 561ja 562järgmises sõnastuses:

ˮ§ 561. Kütuseplaneerimine lennuks

Tallinna lennuinfopiirkonnaslendamisel peab lisaks lennukäsiraamatu kohasele lennuks vajaminevale
kütuselearvestama vajamineva kütuse hulka ka kütusevaru, mis koosneb:

1) varulennuväljalelendamiseks vajalikust kütusest, kui lennatakse instrumentaallennureeglitejärgi;
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2) ettenägematuteksjuhtudeks ettenähtud kütusest, mis on vähemalt 5 protsenti lennuks
vajaminevastkütusekogusest;

3) täiendavastkütusevarust 45 minutit kestvaks lennuks kolbmootoriga lennuki puhul;

4) täiendavastkütusevarust 30 minutit kestvaks lennuks turbiinmootoriga lennuki puhulkõrgusel 1500 jalga.

§ 562. Õhusõidukikaalumine ja kaalumistunnistus

(1) Enne õhusõidukiesmast kasutuselevõttu ning muudatustööde ja modifikatsioonide tegemise järelpeab
õhusõiduki hooldustööde tegija kaalumise teel kindlaks tegema õhusõidukimassi ja raskuskeskme. Kaalumisel
tuleb järgida õhusõiduki tehnilistnormdokumentatsiooni.

(2) Õhusõidukikaalumise kohta väljastab õhusõiduki hooldustööde tegijakaalumistunnistuse.ˮ;

92)paragrahvi 572lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(8) Aeronavigatsiooniteabeedastamise ja avaldamise korra, sealhulgas teabe edastamise liigid ning
teabeedastamise ja kehtivuse tähtajad ning aeronavigatsioonimõõdistuste nõuded,kehtestab valdkonna eest
vastutav minister määrusega.ˮ;

93)seadusttäiendatakse §-ga 574järgmises sõnastuses:

ˮ§ 574. Lennuprotseduuridja lennuprotseduuride väljatöötaja sertifitseerimine

(1) Lennuprotseduuridjagunevad instrumentaalsaabumis-, instrumentaallähenemis-
võiinstrumentaalväljumisprotseduurideks. Lennuprotseduuride väljatöötamiseljuhindutakse Rahvusvahelise
Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendist 8168ˮAeronavigatsiooniteenistuste protseduurid –
õhusõidukitelennudˮ (PANS-OPS) (ˮProcedures for Air Navigation Services-AircraftOperationsˮ (PANS-OPS)).

(2) Lennuprotseduurideväljatöötaja peab olema sertifitseeritud.

(3) Lennuprotseduurideväljatöötaja võib olla isik, kes:

1) on läbinudRahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendi 8168 alase koolitusevõi omab
nimetatud koolituse läbinud personali;

2) omab piisavatlennuprotseduuride väljatöötamise alast kogemust või omab selleks piisavatekogemustega
personali;

3) omabkvaliteedijuhtimissüsteemi, mis katab kogu lennuprotseduuride väljatöötamisevaldkonna.

(4) Sertifikaaditaotluse lahendab Lennuamet sertifikaadi andmise või andmisest keeldumisega 45päeva jooksul
taotluse esitamisest arvates.

(5) Sertifikaadikehtivuse pikendamise taotlus tuleb esitada vähemalt 45 päeva enne sertifikaadikehtivuse
lõppemist. Taotlusele tuleb lisada käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatudnõuete täitmist tõendavad
dokumendid.

(6) Kui sertifikaaditaotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta sertifikaati tähtajamöödumisel taotlejale
vaikimisi antuks.

(7) Lennuprotseduurideväljatöötaja sertifikaat antakse välja, kui taotleja vastab käesolevaparagrahvi lõikes 3
sätestatud nõuetele.

(8) Sertifikaadikehtivuse pikendamisest keeldutakse, kui isik:

1) ei vasta käesolevaparagrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele;

2) on esitanudtahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamist ning milleesitamata jätmise
korral tuleks sertifikaadi andmisest või kehtivusepikendamisest keelduda;

3) ei esita 45 päevaenne sertifikaadi kehtivuse lõppu sertifikaadi muutmise taotlust sertifikaadikehtivuse
pikendamiseks.

(9) Lennuprotseduurideväljatöötaja sertifikaat kehtib kuus aastat.
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(10) Lennuprotseduurideväljatöötaja sertifikaadi taotluse, sertifikaadimuutmise taotluse ja sertifikaadi kehtivuse
pikendamise taotluse läbivaatamiseeest tuleb tasuda riigilõivu.ˮ;

94)paragrahvi 584tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮTarbijakaitseamet tagab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)nr 261/2004 rakendamise. Vajaduse
korral võtab Tarbijakaitseamet kasutuselevajalikud meetmed reisijate õiguse kaitsmise tagamiseks.ˮ;

95)seadusttäiendatakse §-ga 587järgmises sõnastuses:

ˮ§ 587. Nõudedlangevarjuhüpete korraldajale ja loakohustus

(1) Langevarjuhüpetekorraldaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kes tegeleb langevarjuhüpetekorraldamisega
õhusõidukist.

(2) Langevarjuhüpetekorraldajal peab olema langevarjundustegevust kirjeldav käsiraamat (edaspidi
langevarjundustegevusekäsiraamat), mis kinnitab, et isikul on langevarjuhüpete ohutuksläbiviimiseks vajalike
oskustega personal, nõuetekohased vahendid ning väljatöötatud ja rakendatud protseduurireeglid.

(3) Langevarjuhüpetekorraldaja peab järgima langevarjuhüpete korraldamisel
langevarjundustegevusekäsiraamatus kirjeldatud tegevusi ning nõudeid.

(4) Langevarjuhüpetekorraldamiseks peab olema tegevusluba.

(5) Tegevusloa taotlusevaatab läbi Lennuamet.

(6) Langevarjuhüppeidkorraldada sooviv isik esitab tegevusloa taotluses lisaks majandustegevuseseadustiku
üldosa seaduses sätestatule langevarjundustegevuse käsiraamatu.

(7) Tegevuslubaantakse, kui taotlejal on langevarjuhüpete läbiviimiseks vajalike oskustegapersonal,
nõuetekohased vahendid ning välja töötatud ja rakendatudprotseduurireeglid.

(8) Langevarjundustegevusekäsiraamatu vormi ning käsiraamatus kajastatavate teemade loetelu
kehtestabvaldkonna eest vastutav minister määrusega.

(9) Langevarjundustegevusekäsiraamatu läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.ˮ;

96)paragrahvi59 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Tasudemäärad kehtestab teenuse osutaja. Tasude määramisel ja allahindluste tegemiselpeab lähtuma
Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni tasude määramisepõhimõtetest, Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusest (EÜ) nr 550/2004 jakomisjoni rakendusmäärusest (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse
ühineaeronavigatsioonitasude süsteem (ELT L 128, 09.05.2013, lk 31–58),arvestades, et tasude suurus ja
allahindluse tingimused peavad olema selgeltkindlaks määratud ja kehtima kõigile kehtestatud tingimustele
vastavateleteenuse kasutajatele ning olema avalikustatud.ˮ;

97)paragrahvi 59lõike 8 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) EestiVabariigile välispoliitiliselt olulise visiidiga seotud lend, kuiVälisministeerium on asjaomase lennu
staatust kinnitanud;ˮ;

98)paragrahvi 59lõiget 9 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

ˮ3) lennud, mison seotud üksnes riigipeade või nende pereliikmete, valitsusjuhtide võiministrite visiitidega
nende ametiülesannete täitmise ajal, erandjuhul muuEesti Vabariigile välispoliitiliselt olulise ametliku visiidiga
seotud lend,kusjuures isikute staatus tuleb lennuplaanis asjakohaselt märkida.ˮ;

99)paragrahvi 59täiendatakse lõikega 131järgmises sõnastuses:

ˮ(131) Käesolevaparagrahvi lõike 8 punktis 1 ja lõike 9 punktis 3 nimetatud lendude eest tasubteenuse osutajale
visiiti vastuvõttev valitsusasutus või Eesti Vabariigiterritooriumist üle lendamise korral lennuluba menetlenud
asutus.ˮ;

100)paragrahvi 601lõike 2 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ5) õhusõidukitootja- ja hooldusorganisatsioonide ning jätkuvat lennukõlblikkust korraldavateorganisatsioonide
üle;

6) lennundustegevustkorraldava ettevõtja, aeronavigatsiooniteenuse osutaja, lennuväljavarude tuntudtarnija,
pardavarude kokkuleppelise tarnija, pardavarude tuntud tarnija,kokkuleppelise esindaja, tuntud saatja,
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esindaja teenuseid kasutavakaubasaatja, veoettevõtja ning julgestuskoolitusi läbiviivajulgestusinstruktori poolt
lennundusjulgestusnõuete täitmise üle;ˮ;

101)paragrahvi 601lõiget 2 täiendatakse punktidega 8–11 järgmises sõnastuses:

ˮ8) lennundusspetsialistidekoolituse ja lennundusspetsialistide meditsiinilise ekspertiisi teostajate üle;

9) lennuprotseduurideväljatöötaja üle;

10) lennutreeningseadmesertifitseerimise nõuete üle;

11) langevarjuhüpetekorraldaja üle.ˮ;

102)paragrahvi 602lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

103)paragrahv 6041muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 6041. Lennuametipoolt julgestusmeetmete kohaldajana tunnustamata isiku
julgestusmeetmeidkohaldama lubamine

Lennuameti pooltjulgestusmeetmete kohaldajana tunnustamata isiku julgestusmeetmeid kohaldama lubamise
eest – karistatakserahatrahviga kuni 300 trahviühikut.ˮ.

§ 2. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehaksejärgmised muudatused:

1)paragrahvi 162 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2)paragrahvi 164 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮAeronavigatsiooniteenuseosutaja sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eesttasutakse
uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu:ˮ;

3)paragrahvi 164 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Käesolevaparagrahvi lõikes 3 nimetatud riigilõivu võib tasuda aasta kaupa. Selliseljuhul tasutakse riigilõiv
iga aasta kohta jooksva aasta 31. märtsiks olenevaltsellest, mitmeks aastaks sertifikaat välja on antud.ˮ;

4)paragrahv 165muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 165. Lennujuhtimis-ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaadi taotluse läbivaatamine

Lennujuhtimis-ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakseriigilõivu 705
eurot.ˮ;

5)paragrahvi 166 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮLennuvälja võikopteriväljaku sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmiseeest tasutakse uue
sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu:ˮ;

6)paragrahvi 166 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Käesolevaparagrahvi lõikes 3 nimetatud riigilõivu võib tasuda aasta kaupa. Selliseljuhul tasutakse riigilõiv
iga aasta kohta jooksva aasta 31. märtsiks olenevaltsellest, mitmeks aastaks sertifikaat välja on antud.ˮ;

7)paragrahvi 170 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmisessõnastuses:

ˮ(4) EuroopaParlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõidukijätkuvat
lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmiseeest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

(5) Käesolevaparagrahvi lõikes 4 nimetatud organisatsiooni sertifikaadi hoidmise eesttasutakse iga aasta kohta
riigilõivu 100 eurot.ˮ;

8)paragrahvi 173 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmisessõnastuses:
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ˮ(3) EuroopaParlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud
õhusõidukihooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu 100eurot.

(4) Käesolevaparagrahvi lõikes 3 nimetatud organisatsiooni sertifikaadi hoidmise eesttasutakse iga aasta kohta
riigilõivu 100 eurot.ˮ;

9)paragrahv 175 tunnistatakse kehtetuks;

10)seadusttäiendatakse §-dega 1771–1777järgmises sõnastuses:

ˮ§ 1771. Julgestusinstruktoritunnustamine

Julgestusinstruktoritunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 21 eurot.

§ 1772. Julgestusmeetmeidkohaldava isiku tunnustamine

Julgestusmeetmeid kohaldavaisiku tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise
taotluseläbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

§ 1773. Pardavarudekokkuleppelise tarnija tunnustamine

Pardavarude kokkuleppelisetarnija tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise
taotluseläbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 245 eurot.

§ 1774. Tuntudsaatja tunnustamine

Tuntud saatja tunnustamisetaotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eesttasutakse
riigilõivu 235 eurot.

§ 1775. Kokkuleppelise esindajatunnustamine

Kokkuleppelise esindajatunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluseläbivaatamise eest
tasutakse riigilõivu 245 eurot.

§ 1776. Lennuprotseduurideväljatöötaja sertifikaadi väljaandmise, muutmise ja kehtivuse
pikendamisetaotluse läbivaatamine

(1) Lennuprotseduurideväljatöötaja sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640eurot.

(2) Lennuprotseduurideväljatöötaja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakseriigilõivu 130
eurot.

(3) Lennuprotseduurideväljatöötaja sertifikaadi kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eesttasutakse
riigilõivu 320 eurot.

§ 1777.Langevarjundustegevuse käsiraamatu läbivaatamine

Langevarjundustegevusekäsiraamatu läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 230 eurot.ˮ.

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadusjõustub 2015. aasta 1. märtsil.

(2) Käesoleva seaduse§ 1 punkt 27 jõustub 2015. aasta 1. novembril.

(3) Käesolevaseaduse § 1 punkt 96 jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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