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Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmise teenusstandard
Muudatustööks õhusõidukil nimetatakse ükskõik millist muudatust õhusõidukil, mille käigus
muutub õhusõiduki ehitus, konfiguratsiooni, spetsifikatsiooni ja/või käitamisnõuded erinevaks
õhusõiduki tüübisertifikaadiga kinnitatud tüübiprojektist.
Kõik õhusõiduki muudatustööd, mille aluseks pole õhusõiduki tootja poolt väljaantud ning
heakskiidetud dokumentatsioon või kehtivad lennukõlblikkusdirektiivid, peavad olema
heakskiidetud:
 Euroopa Lennuohutusameti (European Aviation Safety Agency - EASA) või Osa 21
järgi sertifitseeritud projekteerimisettevõtte poolt, kui õhusõidukile kohaldub Euroopa
Liidu regulatsioon, vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 I lisa
punktile M.A.304;
 Lennuameti poolt, kui õhusõidukile kohaldub ainult Eesti siseriiklik regulatsioon,
vastavalt lennundussedaduse paragrahvile §95.
NB! Lennuamet tegeleb ainult mitte-EASA õhusõidukite muudatustööde heakskiitmisega.
EASA õhusõidukite muudatustööde heakskiidu saamiseks tuleb vahetult pöörduda EASA
(vaata EASA kodulehte: easa.europa.eu) ning EASA vormi 31 ja 32 või Osa 21 järgi
sertifitseeritud
projekteerimisettevõtte
poole
(Osa
21
järgi
sertifitseeritud
projekteerimisettevõtted on ära toodud EASA kodulehel – List of EASA DOA Approvals).
1. Õiguslikud alused
Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1321/2014 I lisa (Osa-M)
2. Nõuded taotlejale
Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik.
3. Piiriülene tegutsemine
Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmist võib taotleda Eesti registris olevale õhusõidukile ka
väljaspool Eestit ning õhusõiduk võib ka asuda väljaspool Eestit.
4. Taotluse täitmine ja esitamine
Õhusõiduki, millele ei kohaldu Euroopa Komisjoni määrus nr 1321/2014 I lisa (Osa-M),
muudatustöö heakskiitmiseks esitatakse Lennuametile kirjalikult õhusõiduki muudatustöö
heakskiidu taotlus vormil VA 529-1/V2 koos vajalike dokumentidega (nt detailne kirjeldus,
töö protseduurid, mõju kaalule ja raskuskeskmele, lennukõlblikkuse andmed, kasutatavad
materjalid, joonised, elektriskeemid jne). Muudatustöö taotlus esitatakse enne muudatustöö
tegemist.

Juhul, kui taotleja poolt esitatud taotlus ei ole nõuetekohaselt täidetud või esitatud
dokumentatsioon ei võimalda õhusõiduki muudatustööde heakskiidu taotlust menetleda,
teavitatakse sellest taotlejat 7 päeva jooksul alates taotluse saabumisest Lennuametisse.
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
5.Riigilõivu tasumine
Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmise eest Lennuametis riigilõivu ette nähtud ei ole.
6. Taotluse menetlemine
Lennuamet menetleb õhusõiduki muudatustöö heakskiidu taotlust kuni 30 päeva alates kõigi
nõutavate dokumentide laekumisest Lennuametisse. Muudatustöö vastavuse kinnituse
kehtivatele nõuetele ja taotluses mainitud õhusõidukile kinnitab allkirjaga muudatustöö
projekteerija, kui see puudub muudatustöö taotlusega esitatud dokumentatsioonis.
Õhusõiduki muudatustöö heakskiidu taotlus tuleb tagastada Lennuametile pärast muudatustöö
teostamist koos tegija kinnitusega.
7. Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmine
Muudatustöö heakskiitmisel lähtub Lennuamet:
 õhusõiduki muudatustöö heakskiidu taotlusest, taotluses esitatud andmetest ja
taotlusele lisatud dokumentidest;
 õhusõiduki tüübist, tema ehitusest, tootja dokumentatsioonist, tüübisertifikaadist;
 konkreetsest õhusõidukist, tema staatusest ja konfiguratsioonist;
 lennuohutusest, muudatuse mõjust õhusõiduki lennu- ja keskkonnakõlblikkusele;
 muudatustöö ulatusest, töö mahukusest, iseärasusest ja spetsiifikast;
 kehtivatest õigusaktidest, lennukõlblikkusdirektiividest ja muudatustöö
dokumentatsioonis esitatud nõudmistest.
Muudatustöö heakskiitmisel märgib Lennuameti inspektor muudatustöö heakskiidu taotlusel
ära:
1. muudatustöö suuruse, võttes arvesse, et:
 väike muudatustöö on muudatus, millel ei ole märkimisväärset mõju toote massile,
tasakaalule, konstruktsiooni tugevusele, vastupidavusele, kasutusomadustele, mürale,
kütuse väljalaskele lennul, heitgaasidele või muudele toote lennukõlblikkust
mõjutavatele näitajatele;
 suur muudatustöö on muudatus, mis ei ole väike muudatustöö.

2. muudatustöö tegija, võttes arvesse, et:





lennuohutust, muudatuse mõju õhusõiduki lennu- ja keskkonnakõlblikkusele;
muudatustöö ulatust, töö mahukust, iseärasust ja spetsiifikat;
kehtivaid õigusakte ja muudatustöö dokumentatsioonis esitatud nõudmisi;
et heakskiidetud suurt muudatustööd võib teha Lennuameti poolt tunnustatud
hooldusorganisatsioon oma pädevuse piires;
 et heakskiidetud väikeset muudatustööd võib teha Lennuameti poolt tunnustatud
hooldusorganisatsioon või litsentseeritud mehaanik, kellel on vastava õhusõiduki
pädevus;
 et purilennukitel, motopurilennukitel ja õhust kergematel õhusõidukitel võib
heakskiidetud väikest muudatustööd teha ka õhusõiduki omanik või valdaja.
3. ülevaatuse vajalikkus, võttes arvesse:
 lennuohutust, muudatuse mõju õhusõiduki lennu- ja keskkonnakõlblikkusele;
 muudatustöö ulatust, töö mahukust, iseärasust ja spetsiifikat;
 kehtivaid õigusakte, lennukõlblikkusdirektiive ja muudatustöö dokumentatsioonis
esitatud nõudmisi;
 muudatustöö tegijat.
Muudatustöö heakskiitmist kinnitab Lennuameti järelevalveametnik allkirjaga muudatustöö
heakskiidu taotluse vastavas lahtris. Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmisel tagastatakse
taotlus taotlejale.
8. Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmisest keeldumine
Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmisest keeldumisel teavitatakse taotlejat kirjalikult
põhjendusega.
9. Järelevalve
Õhusõiduki muudatustöö tegemise 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
aneminspektor 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.

