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Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. juuni 2008. a otsusega nr 305

I. Lennundusseaduses(RT I 1999, 26, 376; 2007, 12, 66) tehakse järgmised muudatused:

§ 1.Paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (8) Lennuamet on pädev asutus Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite
ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate
organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 28.11.2003, lk 1–165) I lisa (Osa-M)
jaotise M.1 punkti 1 (jätkuva lennukõlblikkuse järelevalve ja lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaatide
väljastamine), punkti 2 alapunkti (i) (hooldusorganisatsioonide sertifitseerimine ja järelevalve), punkti 3
alapunktide (i) ja (ii) (jätkuvat lennukõlblikkust korraldavate organisatsioonide sertifitseerimine ja järelevalve)
ning punkti 4 alapunkti (i) (hooldusprogrammide heakskiitmine) mõistes, II lisa (Osa-145) jaotise 145.1
punkti 1 (hooldusorganisatsiooni sertifitseerimine ja järelevalve) mõistes, III lisa (Osa-66) jaotise 66.1
(lennundustehniliste töötajate lubade väljaandmine) mõistes ja IV lisa (Osa-147) jaotise 147.1 punkti 1
(lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaatide väljaandmine) mõistes.

(9) Lennuamet on pädev asutus Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003, millega nähakse
ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse
sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 243,
27.09.2003, lk 6–79), lisa (Osa-21) jaotise 21.1 punkti a mõistes alajagude F ja G (üksiktoodete, -osade ja -
seadmete nõuetele vastavuse näitamine, tootjaorganisatsiooni sertifikaatide väljaandmine) kohaldamisel ning
registreerimisliikmesriigi pädev asutus alajagude H ja I (lennukõlblikkus- ja mürasertifikaatide väljaandmine)
kohaldamisel.»

§ 2.Paragrahvi 101:

1)lõiked 1–3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käitatav õhusõiduk, välja arvatud ülikerglennuk, purilennuk, motopurilennuk, õhulaev ja kuumaõhupall,
peab olema varustatud sagedustel 121,5 ja 406 MHz töötava avariimajakaga (emergency locator-transmitter–
ELT), mille parameetrid vastavad 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 10
köite III nõuetele.

(2) Üle 19 reisijakohaga lennuk peab olema varustatud vähemalt ühe automaatse avariimajakaga või kahe
mitteautomaatse avariimajakaga. Lennuk, mille esmane lennukõlblikkussertifikaat on välja antud pärast
2008. aasta 1. juulit, peab olema varustatud vähemalt kahe avariimajakaga, millest üks peab olema automaatne.

(3) Kuni 19 reisijakohaga lennuk peab olema varustatud vähemalt ühe avariimajakaga. Lennuk, mille esmane
lennukõlblikkussertifikaat on välja antud pärast 2008. aasta 1. juulit, peab olema varustatud vähemalt ühe
automaatse avariimajakaga.»;

2)täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

« (31) Kopter peab olema varustatud vähemalt ühe automaatse avariimajakaga. Kopter, millega tehakse lende
veekogude kohal, peab olema lisaks varustatud ühe päästevestile või päästeparvele paigutatud avariimajakaga.»;

3)täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kontrollitavas õhuruumis lendamisel peab õhusõidukil, välja arvatud purilennukil lendamisel selleks
ette nähtud õhuruumialas, olema töörežiimis A/3+C sisse lülitatud sekundaarradari transponder. Transpondri
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kasutamine toimub kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõuetega ning vastavalt
lennuliiklusteenuse osutaja antud korraldustele.»

§ 3.Paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise, sertifikaadi
muutmise taotluse läbivaatamise ja sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda
riigilõivu.»

§ 4.Paragrahv 244tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.Paragrahvi 351:

1)pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 351. Lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamat»;

2)lõiked 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.Paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 42. Lennuettevõtja sertifikaat ja lennutegevuse käsiraamat

(1) Lennuettevõtja sertifikaat on Lennuameti välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava isiku
valmisolekut ärilise lennutranspordi või lennutööde nõuetekohaseks korraldamiseks. Lennuettevõtja sertifikaadi
juurde kuuluvad käitamistingimused.

(2) Äriline lennutransport on reisijate, posti või lasti vedu õhu teel tasu eest.

(3) Lennutöödeks loetakse teenuste osutamist, mis ei ole käsitletav reisijate, posti või lasti veona (näiteks
väetiste ja teiste kemikaalide puistamine põllumajandustöödel, objektide tõstmine ja paigaldamine
ehitustegevuses, õhust fotografeerimine, vaatlus- ja patrull-lennud, õhus reklaamimine, huvilennud).

(4) Lennuettevõtja sertifikaadid liigitatakse:
1) ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaat (Air Operator Certificate– AOC);
2) lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaat (Aerial Work Certificate– AWC).

(5) Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja esmane sertifikaat kehtib üks aasta. Sertifikaadi
kehtivusaega pikendatakse pärast kehtivusaja möödumist sertifikaati omava isiku taotlusel ning kehtestatud
nõuetele vastamisel kuni kolme aastani.

(6) Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaat kehtib viis aastat.

(7) Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaati omavale isikule ei väljastata eraldi sertifikaati
lennutööde jaoks juhul, kui ta vastab lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise nõuetele.
Lubatud lennutööd kantakse ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse.

(8) Lennuettevõtja sertifikaati omaval isikul peab olema lennutegevuse käsiraamat. Lennutegevuse
käsiraamat tuleb kooskõlastada Lennuametiga lennuettevõtja sertifikaadi taotlemisel ja käsiraamatu
muutmisel. Lennutegevuse käsiraamat on instruktsioonide, juhendite, protseduuride kirjelduste, tegevus- või
töökorralduslike regulatsioonide kogumik, millest sertifikaati omav isik juhindub lennutegevuse korraldamisel
ning õhusõidukite käitamisel.

(9) Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele esitatavad nõuded
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(10) Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivusaja pikendamise, peatamise ja kehtetuks
tunnistamise korra, sealhulgas sertifikaadi taotlusele ja käitamistingimuste sisule esitatavad nõuded ning
sertifikaatide vormid, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(11) Lennuettevõtja sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise, sertifikaadi kehtivusaja pikendamise
taotluse läbivaatamise, sertifikaadi käitamistingimuste muutmise taotluse, välja arvatud õhusõiduki
registreerimistunnuste muutmise taotluse läbivaatamise ning lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse
uue õhusõiduki tüübi sisseviimise eest tuleb tasuda riigilõivu.»

§ 7.Paragrahv 421tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.Seadust täiendatakse §-dega 422–429järgmises sõnastuses:

« § 422. Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise tingimused
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(1) Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaat antakse välja, kui taotleja tõendab, et tal
on ärilise lennutranspordi ohutuks korraldamiseks vajalik organisatsiooniline struktuur, talitused, rajatised,
õhusõidukid, seadmed, varustus, töökorralduslikud protseduurid, käsiraamatud ja dokumendid, piisavate
teadmiste, oskuste ja kogemustega personal ning kvaliteedisüsteem, mis kõik vastavad nõukogu määruse (EMÜ)
nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EÜT L 373,
31.12.1991, lk 4–8) nõuetele ja Euroopa Ühinenud Lennuametite ühtsetele lennundusnõuetele JAR-OPS 3.

(2) Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaat antakse välja, kui taotleja tõendab, et tal on lennutööde
ohutuks korraldamiseks vajalik organisatsiooniline struktuur, talitused, rajatised, õhusõidukid, seadmed,
varustus, töökorralduslikud protseduurid, käsiraamatud ja dokumendid ning piisavate teadmiste, oskuste ja
kogemustega personal, mis kõik vastavad 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni
nõuetele.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud nõuetele peab lennuettevõtja sertifikaadi taotleja vastama
järgmistele tingimustele:
1) taotleja üheks tegevusalaks on õhusõidukite käitamine ning tema peamine tegevuskoht või registreeritud
asukoht on Eestis;
2) taotleja ei tohi omada mõne teise riigi välja antud lennuettevõtja sertifikaati, välja arvatud juhul, kui
Lennuameti ja teise riigi sertifikaadi välja andnud asutuse vahel on sõlmitud vastav kokkulepe;
3) taotleja käitatavatel õhusõidukitel peab olema kehtiv lennukõlblikkussertifikaat.

(4) Lennutöödel käitatava õhusõiduki varustusele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja
kommunikatsiooniminister.

§ 423. Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmisest, muutmisest ja kehtivusaja pikendamisest keeldumine

Sertifikaadi väljaandmisest, muutmisest või kehtivusaja pikendamisest keeldutakse, kui:
1) sertifikaadi väljaandmise, muutmise või kehtivusaja pikendamise taotlemisel on esitatud tegelikkusele
mittevastavaid andmeid;
2) taotleja organisatsiooniline struktuur, talitused, rajatised, õhusõidukid, seadmed, varustus, töökorralduslikud
protseduurid, käsiraamatud ja dokumendid, personali teadmised, oskused ning kogemused või kvaliteedisüsteem
ei vasta kehtestatud nõuetele;
3) taotleja ei vasta käesoleva seaduse § 422lõikes 3 sätestatud nõuetele või
4) taotleja rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid.

§ 424. Lennuettevõtja sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Sertifikaadi võib kehtetuks tunnistada, kui:
1) sertifikaati omava isiku organisatsiooniline struktuur, talitused, rajatised, õhusõidukid, seadmed, varustus,
töökorralduslikud protseduurid, käsiraamatud ja dokumendid, personali teadmised, oskused ning kogemused või
kvaliteedisüsteem ei vasta sertifikaadi väljaandmise aluseks olevatele nõuetele;
2) sertifikaati omav isik rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid;
3) sertifikaati omav isik rikub lennutegevuse käsiraamatu või hooldustegevuse korraldamise nõudeid või
4) sertifikaati omav isik rikub sertifikaadi käitamistingimusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud puuduste ilmnemisel teeb Lennuamet sertifikaati omavale isikule
ettekirjutuse. Kui esinevad lõikes 1 toodud puudused ning seetõttu ei ole tagatud lennuettevõtja tegevuse ohutus,
võib Lennuamet ettekirjutuse tegemisel peatada sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

(3) Kui sertifikaati omav isik ei täida ettekirjutust Lennuameti määratud tähtaja jooksul, peatatakse tähtajaliselt
sertifikaadi kehtivus. Sertifikaadi kehtivuse võib peatada kuni kuueks kuuks.

(4) Kui sertifikaati omav isik ei ole Lennuameti määratud tähtaja jooksul sertifikaadi kehtivuse peatamise
aluseks olnud puudusi kõrvaldanud, tunnistab Lennuamet sertifikaadi kehtetuks. Ettekirjutuse täitmata jätmisel
võib sertifikaadi kehtetuks tunnistada juhul, kui ettekirjutuse tegemisega on käesoleva paragrahvi lõike 2
kohaselt kaasnenud ka sertifikaadi kehtivuse samaaegne peatamine.

(5) Sertifikaadist loobumise korral tunnistab Lennuamet sertifikaadi kehtetuks. Sertifikaati omav isik peab
vähemalt 30 kalendripäeva enne sertifikaadist loobumist teatama kirjalikult Lennuametile sertifikaadist
loobumise tähtpäeva. Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks sertifikaati omava isiku poolt teatatud tähtpäeva
seisuga.

(6) Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tuleb sertifikaati omanud isikul Lennuametile tagastada kolme tööpäeva
jooksul kehtetuks tunnistamise teate kättesaamisest arvates.

§ 425. Lennuettevõtja sertifikaadi kehtivuse taastamine
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(1) Kui sertifikaadi kehtivuse peatamise alus on kõrvaldatud või ära langenud ning sertifikaati omav isik
tõendab, et ta vastab sertifikaadi väljaandmise aluseks olevatele nõuetele ning suudab jätkuvalt täita sertifikaadi
käitamistingimusi, taastab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse.

(2) Enne sertifikaadi kehtivuse taastamist kontrollib Lennuamet või käesoleva seaduse §-s 71nimetatud isik
vajaduse korral käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete täitmist.

§ 426. Operatiiv-teenistuslik lennutegevus

Riigiasutus, kelle tegevusvaldkond on reageerimiskohustuslik ja operatiiv-teenistuslik lennutegevus
tsiviillennunduses, korraldab oma lennundustegevust vastavalt käesolevale seadusele ja lennundustegevuse
protseduurireegleid sätestavatele käsiraamatutele, mis on eelnevalt kooskõlastatud Lennuametiga.

§ 427. Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimine

(1) Mittetulunduslikel eesmärkidel õhusõiduki käitamisega tegelev juriidiline isik või riigiasutus peab oma
lennutegevuse registreerima Lennuametis.

(2) Lennuamet väljastab mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise kohta registreerimistunnistuse.
Registreerimistunnistus on dokument, mis kinnitab, et juriidilisel isikul või riigiasutusel on lennutegevuse
ohutuks korraldamiseks ning õhusõidukite ohutuks käitamiseks vajalike oskustega personal ja nõuetekohased
vahendid ning välja töötatud ja rakendatud vastavad protseduurireeglid.

(3) Registreerimistunnistus kehtib viis aastat.

(4) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise, registreerimistunnistuse väljaandmise, muutmise,
kehtivusaja pikendamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise korra, registreerimistunnistuse vormi
ning registreerimistaotlusele ja lennutegevuse käsiraamatu sisule esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja
kommunikatsiooniminister.

(5) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise taotluse läbivaatamise ning registreerimistunnistuse
kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.

§ 428. Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused

(1) Mittetulunduslik lennutegevus registreeritakse, kui taotleja tõendab, et tal on lennutegevuse ohutuks
korraldamiseks ning õhusõidukite ohutuks käitamiseks vajalike oskustega personal, nõuetekohased vahendid
ning välja töötatud vastavad protseduurireeglid ning koostatud lennutegevuse käsiraamat.

(2) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise taotleja peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik või
riigiasutus.

§ 429. Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimisest, registreerimistunnistuse muutmisest ja
kehtivusaja pikendamisest keeldumine ning registreerimistunnistuse kehtetuks tunnistamine

(1) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimisest, registreerimistunnistuse muutmisest või selle kehtivusaja
pikendamisest keeldutakse, kui:
1) ei ole tagatud lennutegevuse ohutu korraldamine ning õhusõidukite ohutu käitamine, puuduvad
vajalike oskustega personal ja nõuetekohased vahendid ning ei ole välja töötatud või rakendatud vastavaid
protseduurireegleid ning koostatud lennutegevuse käsiraamatut;
2) taotleja rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid;
3) taotleja ei vasta käesoleva seaduse § 428lõikes 2 sätestatud nõudele või
4) taotluses ei ole esitatud kõiki nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikke andmeid või dokumente või esitatud
andmed või dokumendid ei vasta tegelikkusele.

(2) Registreerimistunnistuse võib kehtetuks tunnistada, kui registreerimistunnistust omav isik:
1) ei taga lennutegevuse korraldamisel ja õhusõidukite käitamisel piisavat lennuohutust;
2) ei täida Lennuameti riikliku järelevalve korras tehtud ettekirjutusi või
3) rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid.»

§ 9.Paragrahv 43 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.Seadust täiendatakse §-ga 571järgmises sõnastuses:

« § 571. Ohutusjuhtimise süsteem

(1) Lennuväljal ja kopteriväljakul, mida käitatakse ärilistel eesmärkidel või kus toimub koolitustegevus, ning
lennuliiklusteenistusel ja õhusõiduki hooldamisega tegeleval ettevõtjal peab olema ohutusjuhtimise süsteem.
Ohutusjuhtimise süsteem (Safety Management System– SMS) on süstematiseeritud lähenemine ohutusalaseks
juhtimiseks, mis sisaldab ohutusalaste üldsuundade rakendamiseks väljatöötatud organisatsioonilist ülesehitust,
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organisatsioonilist vastutuse jaotumist ning protseduure ja protsesse, mis tagavad lennuvälja ja kopteriväljaku
käitaja ning lennuliiklusteenistuse ja õhusõiduki hooldamisega tegeleva ettevõtja tegevuse ohutuse.

(2) Lennuvälja ja kopteriväljaku käitaja, samuti lennuliiklusteenistus ja õhusõiduki hooldamisega tegelev
ettevõtja peavad vähemalt üks kord aastas korraldama ohutusjuhtimise süsteemi auditi. Lennuvälja või
kopteriväljaku käitaja peab vähemalt üks kord aastas korraldama rajatiste ja seadmete ülevaatuse, mis hõlmab
lennuvälja ja kopteriväljaku käitaja funktsioone ning lennuvälja ja kopteriväljaku kasutajate, kaasa arvatud
lennuväljal ja kopteriväljakul tegutsevate operaatorite, maapealse teeninduse ja teiste teenuste osutajate
auditit ja ülevaatust. Ohutusjuhtimise süsteemi auditeerimisaruande peab koostama selleks pädev ja sõltumatu
ohutusekspert.»

§ 11.Seadust täiendatakse §-ga 585järgmises sõnastuses:

« § 585. Piiratud liikumisvõimega lennureisijate õiguste kaitse

Tarbijakaitseamet tagab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja
liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul (ELT L 204, 26.07.2006, lk 1–9) rakendamise seoses
Eesti territooriumil asuvatest lennujaamadest väljuvate ja sinna saabuvate lendudega.»

§ 12.Paragrahv 6011muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6011. Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi käitamistingimuste rikkumine

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi käitamistingimuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 13.Paragrahv 6030tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.Seadust täiendatakse §-dega 6031–6033järgmises sõnastuses:

« § 6031. Lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste rikkumine

(1) Lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 000 krooni.

§ 6032. Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimata jätmine

(1) Registreerimata mittetulundusliku lennutegevuse eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 6033. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 604–6032sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja
väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 604–6032sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Lennuamet.»

§ 15.Seadust täiendatakse §-ga 612järgmises sõnastuses:

« § 612. Lennuameti loal avariimajakaga varustamise erisus

Lennuameti loal võib õhusõiduk, mille maksimaalne lubatud stardimass on kuni 5700 kg ja mida ei käitata
ärilises lennutranspordis, kuni 2008. aasta 31. detsembrini olla varustatud sagedusel 121,5 MHz töötava
automaatse avariimajakaga, mille parameetrid vastavad 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse
konventsiooni lisa 10 köite III sätetele.»

II. Riigilõivuseaduses(RT I 2006, 58, 439; 2008, 16, 114) tehakse järgmised muudatused:
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§ 16.Paragrahv 120 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 120. Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine
ning käitamistingimuste muutmine

(1) Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu lennuettevõtja poolt käitatava suurima maksimaalse lubatud stardimassiga (MTOW) õhusõidukist
lähtuvalt järgmiselt:

   1) MTOW lennukitel kuni 2800 kg ja
helikopteritel kuni 1000 kg –

35 000 krooni;

   2) MTOW lennukitel 2801 kuni 5700 kg ja
helikopteritel 1001 kuni 3175 kg –

65 000 krooni;

   3) MTOW lennukitel 5701 kuni 25 000 kg ja
helikopteritel üle 3175 kg –

120 000 krooni;

   4) MTOW lennukitel üle 25 000 kg – 180 000 krooni.

(2) Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu
45 000 krooni.

(3) Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise
eest tasutakse pikendatud kehtivuse iga aasta kohta riigilõivu jooksva aasta 31. märtsiks lennuettevõtja poolt
käitatava suurima maksimaalse lubatud stardimassiga õhusõidukist lähtuvalt järgmiselt:

   1) MTOW lennukitel kuni 2800 kg ja helikopteritel
kuni 1000 kg –

9000 krooni;

   2) MTOW lennukitel 2801 kuni 5700 kg ja
helikopteritel 1001 kuni 3175 kg –

19 000 krooni;

   3) MTOW lennukitel 5701 kuni 25 000 kg ja
helikopteritel üle 3175 kg –

39 000 krooni;

   4) MTOW lennukitel üle 25 000 kg – 59 000 krooni.

(4) Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest
tasutakse riigilõivu 40 000 krooni.

(5) Uue õhusõiduki tüübi sisseviimise eest lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse tasutakse riigilõivu
vastavalt õhusõiduki maksimaalsele lubatud stardimassile järgmiselt:

   1) MTOW lennukitel kuni 2800 kg ja helikopteritel
kuni 1000 kg –

3000 krooni;

   2) MTOW lennukitel 2801 kuni 5700 kg ja
helikopteritel 1001 kuni 3175 kg –

5000 krooni;

   3) MTOW lennukitel 5701 kuni 25 000 kg ja
helikopteritel üle 3175 kg –

8000 krooni;

   4) MTOW lennukitel üle 25 000 kg – 10 000 krooni.

(6) Lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste muutmise taotluse, välja arvatud õhusõiduki
registreerimistunnuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni.»

§ 17.Seadust täiendatakse §-ga 1201järgmises sõnastuses:

« § 1201. Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimine ja registreerimistunnistuse kehtivusaja
pikendamine

(1) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni.

(2) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistuse kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni.»

§ 18.Paragrahv 127 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 127. Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise ja kehtivusaja
pikendamise taotluse läbivaatamine

(1) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu 15 000 krooni.

(2) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu 5000 krooni.
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(3) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest
tasutakse riigilõivu 15 000 krooni.»

III. § 19. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA
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