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Õhusõiduki lennuloa väljaandmise teenusstandard
Lennuamet väljastab lennulube Eesti tsiviilõhusõidukite registris olevatele või sinna
registreeritavatele õhusõidukitele, mis ei vasta või mille puhul ei ole tõestatud vastavust
kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, kuid millega võib loas määratletud tingimustel ja
järgmistel eesmärkidel ohutult lennata:
















arendus;
määrustele või sertifitseerimistingimustele vastavuse tõestamine;
projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide personali koolitamine;
uue toodetava õhusõiduki katselennud;
lend tootmises oleva õhusõidukiga ühest tootmisrajatisest teise;
lend õhusõidukiga kliendi heakskiidu saamiseks;
õhusõiduki tarnimine või eksportimine;
lend õhusõidukiga asutuse heakskiidu saamiseks;
turu-uuring, sealhulgas kliendi personali koolitamine;
näitused ja lennuvaatemängud;
lend õhusõidukiga hooldustööde tegemise, lennukõlblikkuse ülevaatuse või
õhusõiduki hoiukohta;
lend õhusõidukiga massiga, mis ületab selle suurimat sertifitseeritud õhkutõusu massi
lennu puhul normaalkaugusest kaugemale üle vee või piirkondade, kus puuduvad
sobivad maandumisrajatised või sobiv kütus;
rekordite ületamine, lennu- või muu sarnane võistlus;
lend kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele vastava õhusõidukiga enne
keskkonnanõuetele vastavuse tuvastamist;
mitteärilise lennutegevuse puhul individuaalsel mittekeerukal õhusõidukil või tüübiga,
mille
puhul
ei
ole
nõutav
lennukõlblikkussertifikaat
või
piiratud
lennukõlblikkussertifikaat.

1. Õiguslikud alused



Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 748/2012
Lennundusseadus

2. Nõuded taotlejale
Lennuluba võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik. Juhul, kui lennuluba taotletakse
mitteärilise lennutegevuse puhul individuaalsel mittekeerukal õhusõidukil või tüübiga, mille
puhul ei ole nõutav lennukõlblikkussertifikaat või piiratud lennukõlblikkussertifikaat, peab
taotleja olema õhusõiduki omanik (EL määruse nr 748/2012 lisa 1 punkt 21A.703).
3. Piiriülene tegutsemine
Lennuluba võib taotleda Eesti registris olevale õhusõidukile ka väljaspool Eestit ning
õhusõiduk võib ka asuda väljaspool Eestit.

4. Taotluse täitmine ja esitamine
Lennuloa taotlemiseks tuleb Lennuametile esitada Osa-21 lennuloa taotlus VA 523-16 (EASA
vorm 21) ja EASA või Osa-21 kohaselt sertifitseerid projekteerimisorganisatsiooni poolt
kinnitatud lennuloa tingimused.
Kui lennutingimuste kinnitamine on seotud projekti ohutusega, kinnitab lennutingimused:
 Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
 Osa-21 kohaselt sertifitseerid projekteerimisorganisatsioon
Kui lennutingimuste kinnitamine ei ole seotud projekti ohutusega, kinnitab lennutingimused
Lennuamet. Selleks tuleb lennuloa taotlejal täita avaldus lennuloa tingimuste kinnitamiseks
VA 523-17/V1 (EASA vorm 37 ja selle lisa EASA vorm 18b)
Enne lennutingimuste kinnitamist peab Lennuamet veenduma, et õhusõidukiga võib ohutult
lennata määratletud tingimuste ja piirangute alusel. lennuamet võib teha või lasta taotlejal teha
selleks vajalikud kontrollimised või katsed.
Taotlust saab esitada:




vahetult Lennuameti lennundustehnika osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad
tööpäevadel 09.00 – 12.00 ja 13.00 - 15.00
kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, Tallinn 11415 ) või elektrooniliselt edastades
digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee
esitades taotluse läbi Lennuameti kodulehe (www.ecaa.ee) Lennuohutuse infosüsteemi
(LOIS) kasutades (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga).

5.Riigilõivu tasumine
Riigilõiv Lennuameti toimingute eest tasutakse alljärgnevalt:
Saaja: Rahandusministeerium SEB pank – a/a IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a IBAN EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank – a/a IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002
Nordea – a/a IBAN EE 701 7000 1700 1577 198
Viitenumber: 2900073106
NB! Maksedokumendil peab olema märgitud Lennuameti toimingute viitenumber:
2900073106 ja selgituseks toimingu nimetus, näiteks: ES-CAA lennuluba.
Õhusõiduki lennuloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 90 eurot.
Kui olete tasunud riigilõivu ettenähtust rohkem, siis riigilõivu tagasisaamiseks täitke riigilõivu
tagastamise taotlus ja saatke see Lennuametile.
6. Taotluse menetlemine
Lennuloa väljaandmiseks teeb Lennuamet otsuse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kümne
päeva pärast peale lennuloa taotluse saamist, ning seejärel kas:
 annab välja lennuloa või;

 keeldub lennuloa väljaandmisest, põhjendades kirjalikult sellekohast otsust.
Lennuluba antakse välja maksimaalselt 1 kuuks.
7. Lennuloa muutmine
Mis tahes muudatuse korral, mis muudab lennutingimused või nendega seotud lennuloa
saamiseks nõutud tõestuse kehtetuks, tuleb taotleda uuesti lennutingimuste kinnitamist.
Lennuloa sisu mõjutava muudatuse korral tuleb esitada uus lennuloa taotlus.
8. Lennuloa kehtetuks tunnistamine
Kui on tõendeid, et mõni lennuloa tingimustest ei ole täidetud, tunnistab Lennuamet selle
lennuloa kehtetuks. Lennuloa kehtetuks tunnistamisel esitab Lennuamet kirjalikult kehtetuks
tunnistamise põhjused ja teatab lennuloa valdajale tema kaebuse esitamise õigusest. Kui
lennuloast loobutakse või see kehtetuks tunnistatakse, tagastatakse see Lennuametile.
9. Järelevalve
Lennuloa tingimuste täitmise üle teeb järelevalvet Lennuamet.
10. Kontaktid
Aadress: Lõõtsa 5, Tallinn 11415 (IV korrus); koduleht www.ecaa.ee
Vastuvõtuaeg: E - R 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
Sekretär-asjaajaja: tel. 610 3566, faks 610 3501, e-post ecaa@ecaa.ee
NB! Ametnikega kohtumine on soovitav eelnevalt kokku leppida järgmistel telefoninumbritel:





osakonna juhataja tel. 610 3572
vaneminspektor tel. 610 3570
vaneminspektor tel. 610 3586
vaneminspektor tel. 610 3565

Kaebused
Kui Teil on kaebusi Lennuameti tegevuse, sealhulgas Teie põhiseaduslike õiguste ja
vabaduste tagamise kohta, on Teil õigus pöörduda avaldusega Lennuameti poole: Lõõtsa 5,
Tallinn 11415 , telefonil 610 3500 , faks 610 3501, e-post ecaa@ecaa.ee.

