Lennuettevõtja lennutegevusloa taotlemise teenusstandard
Lennuettevõtja lennutegevusluba annab õiguse vedada reisijaid, posti ja/või kaupa tasu või rendi
eest. Lennutegevusloa annab välja majandus- ja kommunikatsiooniminister. Luba on tähtajatu.
Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus lennutegevusloa kehtivus peatada või see
kehtetuks tunnistada.
1. Õiguslikud alused
•
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1008/2008, ühenduses lennuteenuste
osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:ET:PDF
•
Lennundusseadus § 40;
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011009
•
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. septembri 2009 a määrus nr 157
„Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise
kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/13220523
2. Nõuded taotlejale
Lennuettevõtja peab vastama Euroopa Parlamendi määruse nr 1008/2008 peatükis II toodud
nõuetele:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:ET:PDF
3. Piiriülene tegutsemine
Euroopa Liidu siseselt kehtivad kõikidele lennuettevõtja lennutegevusloa taotlejatele samad nõuded
ning turg on kõigile avatud. Liikmesriigid ei piira ühendusesiseste lennuteenuste osutamist
ühenduse lennuettevõtja puhul loa ega volitusega.
4. Taotluse täitmine ja esitamine
NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.
Taotlus loa väljaandmiseks võib olla kirjutatud vabas vormis.
Lennuettevõtja peab vastama Euroopa Parlamendi määruse nr 1008/2008 peatükk II toodud
nõuetele ning esitama määruse lisas I toodud andmed (esmase loa taotlemise puhul):
1. Viimased sisemised tulukalkulatsioonid ja olemasolu korral viimase majandusaasta auditeeritud
aruanne.
2. Eeldatav bilanss, sealhulgas kasumiaruanne, järgmise kolme aasta kohta.
3. Kavandavate sissetulekute ja väljaminekute alused selliste punktide kohta nagu kütus, hinnad ja
tariifid, töötasud, hooldus, amortisatsioon, vahetuskursi muutus, lennujaamatasud,
lennuliiklustasud, maapealse teenindamise kulud, kindlustus jne. Liiklusnäitajate ja kasumi
prognoosid.
4. Üksikasjad tegevuse alustamise kulude kohta avalduse esitamisega algava ning tegevuse
alustamisega lõppeva perioodi jooksul ning selgitus nende kulude finantseerimiskava kohta.
5. Üksikasjad olemasolevate ja kavandatud finantsallikate kohta.
6. Üksikasjad aktsionäride või osanike kohta, sealhulgas päritolu, omatavate aktsiate või osade liik
ning põhikiri. Kui taotleja kuulub kontserni, esitatakse teave nendevaheliste suhete kohta.
7. Kavandatud rahavoogude aruanded ja likviidsusplaanid esimeseks kolmeks tegevusaastaks.

8. Üksikasjad õhusõiduki omandamise/rentimise finantseerimise kohta, sealhulgas rentimise korral
lepingutingimused.
Taotlus tuleb esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Harju 11, 15072
Tallinn või e-posti aadressil info@mkm.ee
5. Riigilõivu tasumine
Lennuettevõtja lennutegevusloa eest tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduse § 199 lg 1 alusel 639.11
eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
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 Bank – a/a IBAN EE 701 7000 1700 1577 198
Viitenumber 2900073054
6. Taotluse menetlemine
Saadetud taotlust menetletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse artikkel 10 punkti 1 alusel.
Lennutegevusluba antakse lennuettevõtjale välja majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirja
alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi blanketil. Lennutegevusluba on tähtajatu.
Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus lennutegevusloa kehtivus peatada või luba
kehtetuks tunnistada
7. Tegevusloa tingimuste muutmine
Lennuettevõtja lennutegevusloal tingimusi ei muudeta (N/A). Muudetakse andmeid
lennutegevusloal (ettevõtja nime muutus jms). Muudatuste tegemise eest lennutegevusloal tuleb
tasuda riigilõivu riigilõivuseaduse § 119 lg 2 alusel 319.55 eurot.
Lennuettevõtja lennutegevusluba kehtib seni, kuni lennuettevõtja täidab Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse nr 1008/2008 peatükis II esitatud nõudeid.
8. Tegevusloa peatamine
Lennuettevõtja lennutegevusluba peatatakse, kui on peatatud temale Lennuameti poolt välja antud
lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) kehtivus. Lennutegevusloa kehtivuse võib peatada ka määruse nr
1008/2008 artikli 9 alusel
9. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine
Lennutegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui on tunnistatud kehtetuks temale Lennuameti välja
antud lennuettevõtja sertifikaat või määruse nr 1008/2008 artikli 9 alusel.
10. Järelevalve
Riiklikku järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
11. Kontaktid
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, lennundus- ja merendusosakond, lennundustalituse
ekspert, tel + 372 639 7639

