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EUROOPAN PARLAMENTIN JA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o /2003,

annettu ,

lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa

(palveluntarjonta-asetus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon3,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä4,

                                                
1 EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 36.
2 EYVL C 241, 7.10.2002, s. 24.
3 EYVL C 278, 14.11.2002, s. 13.
4 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Jäsenvaltiot ovat uudistaneet kukin eriasteisesti kansallisten lennonvarmistuspalvelujen

tarjoajiensa toimintaa lisäämällä niiden itsemääräämisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen

vapautta. On yhä tärkeämpää varmistaa, että yhteistä etua koskevat vähimmäisvaatimukset

täyttyvät tässä uudessa toimintaympäristössä.

2) Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän

marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todetaan, että yhteisön tasolla tarvitaan sääntöjä,

joiden avulla voidaan erottaa toisistaan sääntely ja palvelujen tarjoaminen sekä ottaa käyttöön

varmennusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on täyttää yleistä etua, erityisesti turvallisuutta,

koskevat vaatimukset sekä tehostaa maksujärjestelyjä.

3) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista ... päivänä .... kuuta annetussa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o XXX/2003∗∗∗∗  (puiteasetus) säädetään

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista.

4) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseksi olisi hyväksyttävä toimenpiteitä, joilla

varmistetaan lennonvarmistuspalvelujen turvallinen ja tehokas tarjoaminen ja jotka ovat

yhdenmukaisia sen kanssa, mitä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja

käytöstä annetussa asetuksessa (EY) N:o XXX/2003∗∗∗∗∗∗∗∗  (ilmatila-asetus) säädetään ilmatilan

organisoinnista ja käytöstä. Näiden palvelujen tarjoamisen yhdenmukainen järjestäminen on

tärkeää, jotta voidaan vastata asianmukaisesti ilmatilan käyttäjien tarpeisiin ja säännellä

ilmaliikennettä turvallisesti ja tehokkaasti.

                                                
∗∗∗∗  Ks. tämän virallisen lehden numeron s. .
∗∗∗∗∗∗∗∗  Ks. tämän virallisen lehden numeron s. .
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5) Tässä asetuksessa säädetty lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen liittyy sellaisen

julkisviranomaisten toimivallan käyttöön, joka ei ole sillä tavoin luonteeltaan taloudellista,

että siihen voitaisiin soveltaa perustamissopimuksen kilpailusääntöjä.

6) Jäsenvaltiot ovat vastuussa turvallisten ja tehokkaiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen

seurannasta ja sen valvonnasta, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat noudattavat yhteisön

tasolla vahvistettuja yhteisiä vaatimuksia.

7) Jäsenvaltioiden olisi annettava teknistä kokemusta omaavien hyväksyttyjen laitosten

tehtäväksi tarkastaa, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat noudattavat yhteisön tasolla

vahvistettuja yhteisiä vaatimuksia.

8) Ilmaliikennejärjestelmän sujuva toiminta edellyttää myös lennonvarmistuspalvelujen

tarjoajien osalta yhdenmukaisia ja korkeatasoisia turvallisuusnormeja.

9) Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille annettavaa lupaa varten olisi perustettava yhteinen

järjestelmä, jonka avulla voidaan määritellä lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien oikeudet ja

velvollisuudet, samalla kun taataan palvelujen tarjoamisen jatkuvuus.

10) Varmennuksiin liitettävien ehtojen olisi oltava objektiivisesti perusteltuja sekä ketään

syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja avoimesti asetettuja. Niiden olisi myös oltava alan

kansainvälisten normien mukaisia.
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11) Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava varmennukset vastavuoroisesti, jotta

lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat voisivat turvallisuusvaatimusten rajoissa tarjota

palvelujaan myös muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa ne ovat saaneet varmennuksensa.

12) Viestintä-, suunnistus- ja valvontapalvelujen sekä ilmailutiedotuspalvelujen tarjoaminen olisi

järjestettävä markkinaehtoisesti siten, että samalla otetaan huomioon tällaisten palvelujen

erityispiirteet ja säilytetään turvallisuuden korkea taso.

13) Varmennusjärjestelmällä pyritään helpottamaan turvallista ilmaliikennettä jäsenvaltioiden

rajojen yli ilmatilan käyttäjien ja matkustajien eduksi, ja siksi järjestelmän olisi muodostettava

kehys, jonka avulla jäsenvaltiot voivat nimetä ilmaliikennepalvelujen tarjoajat riippumatta

siitä, missä palvelun tarjoajille on myönnetty varmennus.

14) Jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevista turvallisuusnäkökohdista tekemänsä analyysin pohjalta

voitava nimetä vastuualueeseensa kuuluvan ilmatilan tai sen osien osalta yksi tai useampi

sääpalvelujen tarjoaja ilman, että niiden tarvitsee järjestää tarjouskilpailua.

15) Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien olisi luotava asianmukaisin järjestelyin läheiset

yhteistyösuhteet sellaisiin sotilasviranomaisiin, joiden vastuulla oleva toiminta voi vaikuttaa

yleiseen ilmaliikenteeseen, ja pidettävä yllä tätä yhteistyötä.

16) Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien kirjanpidon olisi oltava mahdollisimman avointa.
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17) Ottamalla käyttöön operatiivisten tietojen saatavuutta koskevat yhdenmukaiset periaatteet ja

edellytykset voitaisiin helpottaa lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista sekä ilmatilan

käyttäjien ja lentoasemien toimintaa uudessa toimintaympäristössä.

18) Ilmatilan käyttäjiin sovellettavien maksuehtojen olisi oltava oikeudenmukaisia ja avoimia.

19) Käyttäjämaksujen olisi oltava korvaus lennonvarmistuspalvelujen ja jäsenvaltioiden

tarjoamista laitteista ja palveluista. Käyttäjämaksujen tason olisi oltava suhteutettu

kustannuksiin siten, että turvallisuuden ja taloudellisen tehokkuuden tavoitteet otetaan

huomioon.

20) Ilmatilan käyttäjiä ei saisi syrjiä samantasoisten lennonvarmistuspalvelujen tarjonnassa.

21) Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat tarjoavat käyttöön tietyt laitteet ja palvelut, jotka liittyvät

suoranaisesti ilma-alusten liikennöintiin, ja niiden olisi voitava periä takaisin nämä

kustannukset 'käyttäjä maksaa' -periaatteen mukaisesti, toisin sanoen ilmatilan käyttäjien olisi

maksettava aiheuttamansa kustannukset käyttöpaikassa tai mahdollisimman lähellä sitä.

22) Avoimuus kyseisten laitteiden ja palvelujen aiheuttamien kustannusten osalta on tärkeää.

Siksi kaikki maksujärjestelmän tai maksujen suuruuden muutokset olisi selitettävä ilmatilan

käyttäjille. Tällaiset muutokset tai lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien kaavailemat

investoinnit olisi selitettävä palvelun tarjoajien hallintoelinten ja ilmatilan käyttäjien välisessä

tiedonvaihdossa.
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23) Olisi oltava mahdollista vaihdella sellaisten maksujen suuruutta, jotka edistävät koko

järjestelmän kapasiteetin mahdollisimman suurta käyttöä. Taloudelliset kannustimet voivat

olla hyödyllinen keino, jolla voidaan nopeuttaa maassa tai ilmassa toimivien kapasiteettia

lisäävien laitteiden käyttöönottoa, palkita laadukkaasta ja tehokkaasta toiminnasta tai korvata

haitta, joka aiheutuu epäsuotuisampien reittien valinnasta.

24) Komission olisi selvitettävä, onko mahdollista järjestää väliaikaista rahoitustukea

toimenpiteille, joilla lisätään Euroopan lennonjohtojärjestelmän kokonaiskapasiteettia.

25) Komission olisi yhteistyössä Eurocontrolin kanssa seurattava säännöllisesti ilmatilan

käyttäjiltä veloitettavien maksujen vahvistamista ja perintää yhdessä kansallisten

valvontaviranomaisten ja ilmatilan käyttäjien kanssa.

26) Koska lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia koskevat tiedot ovat kaupallisesti erittäin

arkaluonteisia, kansalliset valvontaviranomaiset eivät saisi ilmaista salassapitovelvollisuuden

piiriin kuuluvia tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestelmän luomista näiden

palvelun tarjoajien toiminnan laadun ja tehokkuuden seurantaa ja sitä koskevan tiedon

julkaisemista varten,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:
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I LUKU

YLEISTÄ

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1. Tämä asetus koskee puiteasetuksen asettamissa rajoissa lennonvarmistuspalvelujen

tarjoamista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. Tämän asetuksen tarkoituksena on asettaa

yhteiset vaatimukset lennonvarmistuspalvelujen turvalliselle ja tehokkaalle tarjoamiselle yhteisössä.

2. Tätä asetusta sovelletaan yleisen lentoliikenteen lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen

puiteasetuksen mukaisesti ja mainitun asetuksen soveltamisalan puitteissa.

2 artikla

Kansallisten valvontaviranomaisten tehtävät

1. Puiteasetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten on varmistettava,

että tämän asetuksen soveltamista ja erityisesti toiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta niiden

lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien osalta, jotka tarjoavat palveluja asianomaisen viranomaisen

nimenneen tai perustaneen jäsenvaltion vastuualueeseen kuuluvassa ilmatilassa, valvotaan

asianmukaisesti.
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2. Tätä varten kunkin kansallisen valvontaviranomaisen on järjestettävä asianmukaisia

tarkastuksia ja selvityksiä, joilla todennetaan tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen.

Asianomaisen lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on helpotettava tällaisen työn suorittamista.

3. Jos toiminnalliset ilmatilan lohkot ulottuvat useamman kuin yhden jäsenvaltion vastuulla

olevaan ilmatilaan, kyseisten jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään sopimus tässä artiklassa

säädetystä valvonnasta niiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien osalta, jotka tarjoavat näihin

lohkoihin liittyviä palveluja. Jäsenvaltiot voivat tehdä sopimuksen tässä artiklassa säädetystä

valvonnasta niiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien osalta, jotka tarjoavat palveluja muussa

jäsenvaltiossa kuin missä niillä on pääasiallinen toimipaikka.

4. Kansallisten valvontaviranomaisten on suoritettava asianmukaiset järjestelyt, jotta ne voivat

toimia keskenään tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen sellaisten lennonvarmistuspalvelujen

tarjoajien riittävän valvonnan, joilla on voimassa oleva lupa yhdestä jäsenvaltiosta, mutta jotka

tarjoavat palveluja myös toisen jäsenvaltion vastuulle kuuluvassa ilmatilassa. Tällaiseen

yhteistyöhön on sisällyttävä järjestelyt sellaisten tapausten käsittelemiseksi, joissa 5 artiklassa

säädettyjä soveltuvia yhteisiä vaatimuksia tai liitteessä II vahvistettuja ehtoja ei ole noudatettu.
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3 artikla

Hyväksytyt laitokset

1. Kansalliset valvontaviranomaiset voivat päättää antaa 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut

tarkastukset ja selvitykset osittain tai kokonaan liitteessä I asetetut vaatimukset täyttävien

hyväksyttyjen laitosten tehtäväksi.

2. Kansallisen valvontaviranomaisen myöntämä hyväksyntä on voimassa yhteisössä kolmen

vuoden uusittavissa olevan jakson ajan. Kansalliset valvontaviranomaiset voivat teettää nämä

tarkastukset ja selvitykset millä tahansa yhteisöön sijoittautuneella hyväksytyllä laitoksella.

4 artikla

Turvallisuusvaatimukset

Komissio yksilöi ja vahvistaa puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat Eurocontrolin turvallisuusvaatimukset

(Eurocontrol Safety Regulatory Requirements, ESARR) ja näihin vaatimuksiin myöhemmin

tehtävät muutokset, joiden noudattaminen tehdään yhteisön lainsäädännön nojalla pakolliseksi. Ne

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viitteinä näihin Eurocontrolin

turvallisuusvaatimuksiin.
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II LUKU

PALVELUJEN TARJOAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

5 artikla

Yhteiset vaatimukset

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevat yhteiset vaatimukset laaditaan puiteasetuksen

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Yhteiset vaatimukset kattavat vähintään

seuraavat osa-alueet:

– tekninen ja toiminnallinen pätevyys ja soveltuvuus;

– turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmät ja -menetelmät;

– raportointijärjestelmät;

– palvelujen laatu;

– taloudelliset edellytykset;

– vastuu ja vakuutukset;

– omistus ja organisaatiorakenne;

– henkilöstöresurssit;

– turva-asiat.
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6 artikla

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia koskeva lupajärjestelmä

1. Yhteisön alueella tapahtuva lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen edellyttää jäsenvaltioiden

antamaa lupaa.

2. Lupahakemukset on osoitettava sen jäsenvaltion kansalliselle valvontaviranomaiselle, jossa

hakijan pääasiallinen toimipaikka ja mahdollinen rekisteröity toimisto sijaitsevat.

3. Kansallisten valvontaviranomaisten on annettava lupa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille,

jotka täyttävät 5 artiklassa tarkoitetut yhteiset vaatimukset. Luvat voidaan myöntää joko kutakin

puiteasetuksen 2 artiklassa määriteltyä yksittäistä lennonvarmistuspalvelua tai näiden palvelujen

muodostamaa kokonaisuutta varten, myös tilanteessa, jossa lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja,

oikeudellisesta asemastaan riippumatta, näyttää ja pitää yllä omia viestintä-, suunnistus- ja

valvontajärjestelmiään.

4. Luvissa on täsmennettävä lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet.

Lupiin saa soveltaa ainoastaan liitteessä II säädettyjä ehtoja. Näiden ehtojen on oltava

objektiivisesti perusteltuja, syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja avoimia.

5. Edellä 1 kohdasta huolimatta jäsenvaltiot voivat sallia lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen

ilmatilassaan tai sen osissa omalla vastuullaan ilman varmennusta, jos tällaisten palvelujen tarjoaja

tarjoaa niitä ensisijaisesti muuta ilma-alusten toimintaa kuin yleistä ilmaliikennettä varten. Tällöin

on kyseisen jäsenvaltion ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille päätöksestään ja

toimenpiteistä, joita se on toteuttanut varmistaakseen, että yleiset vaatimukset täytetään

mahdollisimman hyvin.
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6. Lupien antaminen antaa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille mahdollisuuden tarjota

palvelujaan muille lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille, ilmatilan käyttäjille ja lentoasemille

yhteisön alueelta, tämän rajoittamatta 7 artiklan säännösten soveltamista ja jollei 8 artiklan

säännöksistä muuta johdu.

7. Kansallisten valvontaviranomaisten on seurattava yhteisten vaatimusten sekä lupiin liitettyjen

ehtojen noudattamista. Jos kansallinen valvontaviranomainen toteaa, että luvan haltija ei enää täytä

näitä vaatimuksia tai ehtoja, sen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet huolehtien samalla

palvelujen jatkuvuudesta. Tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua luvan peruuttaminen.

8. Jäsenvaltion on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa tämän artiklan mukaisesti annettu lupa.

9. Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltiot voivat lykätä tämän artiklan noudattamista

18 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketusta päivämäärästä alkaen kuudella kuukaudella.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista pidennyksistä komissiolle ja perusteltava ne.

7 artikla

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajien nimeäminen

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ilmaliikennepalveluja tarjotaan yksinoikeudella

tietyissä ilmatilan lohkoissa niiden vastuulla olevassa ilmatilassa. Tätä varten jäsenvaltioiden on

nimettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoaja, jolla on yhteisön alueella voimassa oleva lupa.
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2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä nimettyjen palvelun tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet.

Tällaisiin velvollisuuksiin voi sisältyä ehtoja, jotka koskevat asiaankuuluvien tietojen nopeaa

toimittamista kaikkien ilma-aluksien toiminnan tunnistamiseksi jäsenvaltioiden vastuulla olevassa

ilmatilassa.

3. Jäsenvaltiot voivat harkintansa mukaan valita palvelujen tarjoaja edellyttäen, että se täyttää 5

ja 6 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ja ehdot.

4. Jos ilmatila-asetuksen 5 artiklan mukaisesti perustetut toiminnalliset ilmatilan lohkot ulottuvat

useamman kuin yhden jäsenvaltion vastuulla olevaan ilmatilaan, kyseisten jäsenvaltioiden on

yhdessä nimettävä yksi tai useampi ilmaliikennepalvelujen tarjoaja.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille viipymättä tämän artiklan

puitteissa tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat ilmaliikennepalvelujen tarjoajien nimeämistä tiettyjä

ilmatilan lohkoja varten niiden vastuulla olevan ilmatilan osalta.

8 artikla

Sääpalvelujen tarjoajien nimeäminen

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä sääpalvelujen tarjoajan kaikkien tai joidenkin säätietojen

toimittamiseksi yksinoikeudella vastuulla olevassa ilmatilassa tai sen osissa turvallisuusnäkökohdat

huomioon ottaen.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille viipymättä kaikista tämän

artiklan puitteissa tehdyistä sääpalvelujen tarjoajan nimeämistä koskevista päätöksistä.



15853/2/02 REV 2 14
DG C IV    FI

9 artikla

Palvelun tarjoajien väliset suhteet

1. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat voivat käyttää muiden sellaisten palveluntarjoajien

palveluja, joilla on yhteisössä annettu lupa.

2. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on saatettava yhteistyösuhteensa kirjallisiksi

sopimuksiksi tai vastaaviksi oikeudellisiksi järjestelyiksi, joissa eritellään kunkin palvelun tarjoajan

täsmälliset velvoitteet ja niiden suorittamat tehtävät. Tällaisista järjestelyistä on ilmoitettava

asianomaiselle yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle.

3. Tapauksissa, joihin liittyy ilmaliikennepalvelujen tarjoaminen, edellytetään kyseisten

jäsenvaltioiden hyväksyntää. Tapauksissa, joihin liittyy sääpalvelujen tarjoaminen, edellytetään

kyseisten jäsenvaltioiden hyväksyntää, jos nämä ovat nimenneet sääpalvelujen tarjoajan

yksinoikeudella 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Suhteet sotilasviranomaisiin

Jäsenvaltioiden on yhteisen liikennepolitiikan yhteydessä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen

varmistamiseksi, että toimivaltaisten siviili- ja sotilasviranomaisten välillä laaditaan kirjalliset

sopimukset tai vastaavat oikeudelliset järjestelyt määriteltyjen ilmatilan lohkojen hallinnasta.
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11 artikla

Kirjanpidon avoimuus

1. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on omistusjärjestelyistään ja oikeudellisesta

muodostaan riippumatta laadittava ja julkaistava tilinpäätöksensä sekä suoritutettava niitä koskeva

riippumaton tilintarkastus. Tilinpäätösten on oltava yhteisön käyttöön ottamien kansainvälisten

tilinpäätösstandardien (IAS) mukaisia. Jos täydellinen vastaavuus kansainvälisten

tilinpäätösstandardien kanssa ei palvelujen tarjoajan oikeudellisen aseman vuoksi ole mahdollista,

palvelujen tarjoajan on pyrittävä mahdollisimman suureen vastaavuuteen.

2. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on joka tapauksessa julkaistava vuosikertomus ja niiden

tilinpäätös on tarkastettava säännöllisesti.

3. Tarjotessaan palvelukokonaisuuksia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on sisäisessä

kirjanpidossaan yksilöitävä lennonvarmistuspalvelujen kulut ja tuotot, jotka on kirjattava

Eurocontrolin reitti- ja yksikkömaksujen kustannusperiaatteiden mukaisesti. Muista kuin

lennonvarmistuspalveluista on tarvittaessa pidettävä erillistä kirjanpitoa samalla tavalla kuin jos

kyseisiä palveluja tarjoaisivat erilliset yritykset.

4. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, joilla on oikeus tutustua

jäsenvaltioiden vastuualueeseen kuuluvassa ilmatilassa palveluja tarjoavien kirjanpitoaineistoon.
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5. Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä

heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/20021

9 artiklan mukaisia siirtymäkauden säännöksiä tämän asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluviin

lennonvarmistuspalvelujen tarjoajiin.

12 artikla

Tietojen saatavuus ja tietosuoja

1. Asiaankuuluvat operatiiviset tiedot on vaihdettava reaaliaikaisesti lennonvarmistuspalvelujen

tarjoajien välillä sekä palvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien ja lentoasemien välillä siten, että

niiden operatiivisia tarpeita tuetaan. Tietoja voidaan käyttää ainoastaan operatiivisiin tarkoituksiin.

2. Asiaankuuluvien operatiivisten tietojen käyttöoikeus on myönnettävä syrjimättä

asianmukaisille viranomaisille, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen oikeuttavan luvan

haltijoille, ilmatilan käyttäjille ja lentokentille.

3. Varmennettujen palvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien ja lentoasemien on vahvistettava

muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen asiaankuuluvien operatiivisten tietojensa käyttöä koskevat

vakioehdot. Kansallisten valvontaviranomaisten on hyväksyttävä tällaiset vakioehdot. Näitä ehtoja

koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tarvittaessa puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa

tarkoitettua menettelyä noudattaen.

                                                
1 EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.
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III LUKU

MAKSUJÄRJESTELMÄT

13 artikla

Yleistä

Jäljempänä 14 ja 15 artiklan vaatimusten mukaisesti laaditaan lennonvarmistuspalvelujen

maksujärjestelmä, joka lisää avoimuutta ilmatilan käyttäjiltä veloitettavien maksujen

määräämisessä, asettamisessa ja perinnässä. Tämän järjestelmän on oltava myös kansainvälisen

siviili-ilmailun vuoden 1944 Chicagon yleissopimuksen 15 artiklan ja lentoreittimaksujen perimistä

koskevan Eurocontrolin järjestelmän mukainen.

14 artikla

Periaatteet

1. Maksujärjestelmän on perustuttava lennonvarmistuspalvelujen kustannuksiin, jotka aiheutuvat

palvelun tarjoajille näiden toimiessa ilmatilan käyttäjien hyväksi. Nämä kustannukset on

järjestelmässä jaettava käyttäjäryhmien kesken.

2. Maksujen kustannusperustaa vahvistettaessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

a) Ilmatilan käyttäjien kesken jaettavien kustannusten on katettava kaikki

lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen kustannukset, joihin sisältyvät asianmukaiset

pääomainvestointien korkoja ja omaisuuden poistoja koskevat määrät sekä ylläpito-, toiminta-

ja hallintokustannukset.
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b) Tässä yhteydessä huomioon otettavia kustannuksia ovat Euroopan aluetta koskevassa ICAO:n

alueellisessa lennonvarmistussuunnitelmassa (ICAO Regional Air Navigation Plan)

määrättyjen ja sen mukaisesti käyttöön otettujen laitteiden ja palvelujen arvioidut

kustannukset. Niihin voi kuulua myös kansallisille valvontaviranomaisille ja/tai hyväksytyille

laitoksille aiheutuvia kustannuksia ja muita asianomaiselle jäsenvaltiolle ja palvelun

tarjoajalle aiheutuvia kustannuksia, jotka liittyvät lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen.

c) Eri lennonvarmistuspalvelujen kustannukset on yksilöitävä erikseen 11 artiklan 3 kohdassa

säädetyllä tavalla.

d) Eri lennonvarmistuspalvelujen välinen ristikkäistuki on sallittu, mikäli se yksilöidään

selkeästi.

e) On huolehdittava maksujen kustannusperustan avoimuudesta. On vahvistettava

täytäntöönpanosäännöt, joita palvelun tarjoajien on noudatettava tietojen antamisessa, jotta

voidaan tarkastella palvelun tarjoajien ennusteita, toteutuneita kustannuksia ja tuloja.

Kansallisten valvontaviranomaisten, palvelun tarjoajien, ilmatilan käyttäjien, komission ja

Eurocontrolin on vaihdettava säännöllisesti tietoja keskenään.

3. Rajoittamatta lentoreittimaksuja koskevan Eurocontrolin järjestelmän soveltamista on

jäsenvaltioiden maksuja määrittäessään noudatettava seuraavia periaatteita 2 kohdan mukaisesti:

a) Lennonvarmistuspalveluista perittävät maksut on määritettävä syrjimättömästi. Jos eri

ilmatilan käyttäjiltä veloitetaan samasta palvelusta maksuja, ei eroa saa tehdä ilmatilan

käyttäjän kansallisuuden tai luokan perusteella.
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b) Tiettyjen käyttäjien, erityisesti kevyiden ilma-alusten ja valtion ilma-alusten, osalta voidaan

sallia vapautus maksuista edellyttäen, että vapautuksesta koituvia kustannuksia ei siirretä

muiden käyttäjien maksettaviksi.

c) Lennonvarmistuspalvelut saavat tuottaa tuloja siinä määrin, että ne ylittävät kaikki suorat ja

epäsuorat toimintakustannukset ja antavat pääomalle kohtuullisen tuoton, joka osaltaan

mahdollistaa tarvittavan pääoman karttumisen.

d) Maksujen on vastattava ilmatilan käyttäjille annettavien lennonvarmistuspalvelujen ja

-laitteiden kustannuksia ottaen huomioon eri ilma-alustyyppien suhteellinen tuotto.

e) Maksuilla on tehtävä mahdolliseksi turvallisten ja toimivien lennonvarmistuspalvelujen

tarjoaminen siten, että voidaan saavuttaa korkea turvallisuustaso ja kustannustehokkuus, sekä

tuettava yhdennettyä palvelujen tarjoamista. Tässä tarkoituksessa tällaisiin maksuihin voi

liittyä:

– järjestelmiä, joilla kannustetaan lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia ja/tai ilmatilan

käyttäjiä tukemaan ilmaliikennevirtojen hallinnon parannuksia, kuten kapasiteetin

lisäystä ja myöhästymisten vähentämistä, samalla kun säilytetään optimaalinen

turvallisuuden taso. Tällaisten järjestelmien soveltamisesta päättäminen on edelleen

kunkin jäsenvaltion yksinomaisella vastuulla,

– tuloja sellaisten hankkeiden tukemista varten, joiden tarkoituksena on avustaa tiettyjä

ilmatilan käyttäjien ja/tai lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien ryhmiä yhteisten

lennonvarmistusinfrastruktuurien, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen sekä ilmatilan

käytön parantamiseksi.
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4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvien alojen täytäntöönpanosäännöt vahvistetaan

puiteasetuksen 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

15 artikla

Maksujen seuranta

1. Komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siitä, että vaatimustenmukaisuutta

suhteessa 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin periaatteisiin ja sääntöihin seurataan jatkuvasti.

Komissio pyrkii ottamaan käyttöön tarvittavat järjestelyt, joiden avulla voidaan käyttää hyväksi

Eurocontrolin asiantuntemusta.

2. Komissio tutkii omasta aloitteestaan tai silloin kun yksi tai useampi jäsenvaltio, joka katsoo,

ettei periaatteita ja sääntöjä ole sovellettu asianmukaisesti, sitä pyytää, kaikki tapaukset, joissa

epäillään, että kyseisiä periaatteita ja/tai sääntöjä ei noudateta tai sovelleta. Komissio tekee kahden

kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä asianomaista jäsenvaltiota että yhtenäisen

ilmatilan komiteaa kuultuaan puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen päätöksen 13 ja 14 artiklan soveltamisesta sekä siitä, saako kyseistä käytäntöä jatkaa.

3. Komissio osoittaa päätöksensä jäsenvaltioille sekä ilmoittaa siitä palvelun tarjoajalle, mikäli

asia koskee tätä oikeudellisesti. Jokainen jäsenvaltio voi kuukauden kuluessa antaa komission

päätöksen neuvoston käsiteltäväksi. Neuvosto voi kuukauden kuluessa tehdä määräenemmistöllä

komission päätöksestä poikkeavan päätöksen.
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IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Tekniikan kehitykseen mukauttaminen

1. Liitteisiin voidaan tehdä tekniikan kehityksen edellyttämiä mukautuksia puiteasetuksen

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Komissio julkaisee tämän asetuksen nojalla vahvistetut täytäntöönpanosäännöt Euroopan

unionin virallisessa lehdessä.

17 artikla

Luottamuksellisuus

1. Kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toimivat kansalliset valvontaviranomaiset ja komissio

eivät saa ilmaista luonteeltaan luottamuksellisia tietoja eivätkä etenkään tietoja

lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista, näiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä.

2. Edellä 1 kohdan soveltaminen ei rajoita kansallisten valvontaviranomaisten

julkistamisoikeutta, jos tämä on olennaisen tärkeää kyseisten viranomaisten tehtävien

suorittamiselle. Tällöin tietojen julkistamisen on oltava oikeasuhteista ja siinä on otettava huomioon

lennonvarmennuspalvelujen tarjoajien oikeutetut edut liikesalaisuuksiensa suojaamisessa.

3. Edellä 1 kohta ei estä julkistamasta palvelun tarjoamisen edellytyksiä sekä laatua ja

tehokkuutta koskevia muita kuin luonteeltaan luottamuksellisia tietoja.
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18 artikla

Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Sen 6 ja 7 artikla tulevat kuitenkin voimaan vuoden kuluttua siitä, kun 5 artiklassa tarkoitetut

yhteiset vaatimukset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

HYVÄKSYTTYJÄ LAITOKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Hyväksytyn laitoksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

se kykenee osoittamaan asiakirjoin, että sillä on laaja kokemus julkisten ja yksityisten

organisaatioiden, erityisesti lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, arvioinnista ilmaliikenteen alalla

sekä muilla samankaltaisilla aloilla yhdellä tai useammalla tämän asetuksen soveltamisalaan

kuuluvista osa-alueista;

sillä on edellä mainittujen organisaatioiden määräaikaistarkastuksia koskevat kattavat säännöt ja

määräykset, jotka on julkaistu ja joita tarkistetaan ja parannetaan jatkuvasti tutkimus- ja

kehitysohjelmien avulla;

se ei ole lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, lentoaseman hallintoviranomaisten tai muiden

lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisessa tai ilmaliikennepalveluissa kaupallisesti mukana olevien

toimijoiden määräysvallassa;

sillä on vakiintunut asema ja riittävä määrä teknistä, johtamis-, tuki- ja tutkimushenkilöstöä, jonka

pätevyys vastaa suoritettavia tehtäviä;

sitä johdetaan ja hallinnoidaan siten, että taataan hallinnossa tarvittavan tiedon luottamuksellisuus;

se on valmis antamaan tarvittavat tiedot asianomaiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle;
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sillä on määriteltynä ja kirjattuna laatupolitiikka, -tavoitteet ja -sitoumukset, ja se on varmistanut,

että tämä laatupolitiikka ymmärretään ja että sitä toteutetaan ja vaalitaan kaikilla organisaation

tasoilla;

se on kehittänyt ja toteuttanut toimivan sisäisen laatujärjestelmän, jota noudatetaan jatkuvasti ja

joka perustuu kansainvälisesti hyväksyttyjen laatustandardien asianmukaisiin osiin ja on

EN 45004 -standardin (tarkastuslaitokset) ja EN 29001 -standardin mukainen, siten kuin näitä

tulkitaan kansainvälisen luokituslaitosten järjestön (IACS) laatujärjestelmän sertifiointiohjelman

vaatimuksissa;

se antaa laatujärjestelmänsä laitoksen sijaintijäsenvaltion viranomaisten hyväksymän

riippumattoman tarkastuselimen sertifioitavaksi.

________________________
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LIITE II

VARMENNUKSIIN LIITETTÄVÄT EHDOT

1. Varmennuksissa on mainittava:

a) varmennuksen antanut kansallinen valvontaviranomainen;

b) hakija (nimi ja osoite);

c) varmennettavat palvelut;

d) lausunto siitä, että hakija vastaa tämän asetuksen 5 artiklassa määriteltyjä yhteisiä

vaatimuksia;

e) varmennuksen myöntämispäivä ja voimassaoloaika.

2. Varmennukseen liittyvät lisäehdot voivat tarvittaessa koskea:

a) yhden tai useamman yksittäisen palvelun toiminnallisia erittelyjä;

b) ajankohtaa, johon mennessä palveluja olisi tarjottava;

c) erilaisia yhdessä tai useammassa yksittäisessä palvelussa käytettäviä toimintaan liittyviä

laitteita;
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d) sellaisen palvelutoiminnan harjoittamisen erillään pitämistä tai rajoittamista, joka ei liity

lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen;

e) palvelujen tarjoajan ja kolmannen osapuolen välisiä sopimuksia tai muita järjestelyjä,

jotka koskevat palveluja;

f) sellaisten tietojen toimittamista, joita voidaan kohtuudella vaatia sen tarkistamiseksi,

että palvelut ovat yhteisten vaatimusten mukaisia, mukaan luettuina suunnitelmat,

rahoitusta ja toimintaa koskevat tiedot sekä tarjottujen lennonvarmistuspalvelujen

tyyppiä ja/tai soveltamisalaa koskevat tärkeimmät muutokset;

g) muita oikeudellisia seikkoja, jotka eivät liity erityisesti lennonvarmistuspalveluihin,

kuten varmennuksen keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvät ehdot.

=====================
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NEUVOSTON PERUSTELUT1

Asia: Neuvoston 18. maaliskuuta 2003 vahvistamat yhteiset kannat seuraavien
parlamentin ja neuvoston asetusten antamiseksi:
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen

ilmatilan toteuttamisen puitteista
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen

ilmatilan organisoinnista ja käytöstä
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennonvarmistuspalvelujen

tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa
− Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen ilmaliikenteen

hallintaverkon yhteentoimivuudesta

                                                
1 Nämä perustelut koskevat yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevista asetuksista

vahvistettuja kaikkia neljää yhteistä kantaa.

NEUVOSTON PERUSTELUT
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I Johdanto

Yhteispäätösmenettelyn (EY:n perustamissopimuksen 251 artikla) mukaisesti neuvosto pääsi

5.12.2002 poliittiseen yhteisymmärrykseen neljän asetusehdotuksen muodostamasta

säädöspaketista, jonka tarkoituksena on toteuttaa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila.

Kantansa muodostaessaan neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä

käsittelyssä 3.9.2002 antaman lausunnon sekä alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean

lausunnot.

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen tarkoituksena on parantaa yleisen
ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusvaatimuksia ja sen yleistä tehokkuutta Euroopassa, optimoida
kapasiteetin käyttö kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi ja vähentää
mahdollisimman paljon myöhästymisiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi näiden neljän asetuksen
tarkoituksena on 1) parantaa ja lisätä turvallisuutta 2) tukea yhtenäisemmän toiminnallisen ilmatilan
käsitettä yhteisen liikennepolitiikan puitteissa 3) johtaa tehokkaampiin ja yhtenäisempiin
lennonvarmistuspalveluihin ja 4) tehostaa ilmaliikenteen hallintaverkon yleistä toimivuutta.

II Yhteisen kannan tarkastelu

1. Yleistä

Neuvosto teki useita muutoksia komission ehdotusten muotoon ja sisältöön. Muodon osalta

neuvosto pyrki yksinkertaisempaan, selkeämpään ja yleisesti ymmärrettävämpään tekstiin.

Neuvosto järjesteli monia osia uudelleen johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja poisti useita

säännöksiä päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Sisältöön neuvosto teki joitakin muutoksia ottaakseen huomioon jäsenvaltioiden erityispyynnöt.

Muutoksia tehtiin myös jäsenvaltioiden sotilasviranomaisten pyyntöjen perusteella. Tärkeimmät

muutokset on esitetty jäljempänä kunkin asetuksen kohdalla (ensin puiteasetus, sitten kolme

erityisasetusta).
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2. Yksittäisiä asetuksia koskevia erityisiä huomioita

2a. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan

toteuttamisen puitteista (puiteasetus)

Neuvosto katsoi puiteasetuksen säännösten koskevan ilman muuta myös kolmea erityisasetusta ja

päätti vahvistaa puiteasetuksen horisontaalisuutta siirtämällä siihen eritysasetuksille yhteisiä

säännöksiä. Tässä tarkoituksessa neuvosto päätti siirtää puiteasetukseen kaikki kolmessa

eritysasetuksessa olleet määritelmät, jotka se oli laatinut mahdollisimman tarkoin ICAOn

määritelmien mukaisiksi. Neuvosto otti käyttöön myös kansallisia valvontaviranomaisia ja

sidosryhmien kuulemista koskevat uudet horisontaaliset artiklat ja mukautti komiteamenettelyä

koskevaa artiklaa siten, että se soveltuu kaikkiin yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa (SES)

koskeviin asetuksiin. Artiklat, joissa oli yhteenveto erityisasetusten sisällöstä, poistettiin

puiteasetuksen tekstin selkiyttämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Neuvosto sopi, että 31.12.2004 otetaan viitteelliseksi ajankohdaksi eurooppalaisen ilmatilan

toteuttamiseen tarvittavien yhtenäistettyjen sääntelypuitteiden perustamiselle. Neuvosto korosti, että

SES-asetusten soveltaminen ei mitenkään rajoita jäsenvaltioiden suvereniteettia omaan ilmatilaansa,

ja palautti mieliin parlamentin tarkistuksen mukaisesti, että nämä asetukset eivät vaikuta vuoden

1944 Chicagon yleissopimuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sotilasasioiden osalta

neuvosto korosti, että SES-asetukset eivät vaikuta yleistä järjestystä, yleistä turvallisuutta ja

puolustusasioita koskeviin jäsenvaltioiden vaatimuksiin, ja totesi, että asetukset eivät koske

sotilasoperaatioita ja -koulutusta. Neuvosto hioi myös suojalauseketta. Jäsenvaltiot antoivat lisäksi

lausuman siviilien ja sotilaiden välisestä yhteistyöstä.

Neuvosto päätti vahvistaa huomattavasti Eurocontrolin asemaa. Sitä varten neuvosto laati

järjestelyjä Eurocontrolin saamiseksi myöhemmin mukaan täytäntöönpanomääräyksiä koskevaan

työhön. Neuvosto on mielestään onnistunut laatimaan tasapuolisen tekstin, jonka avulla voidaan

varmistaa asianmukainen toiminta kaikissa olosuhteissa.
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Parlamentin tarkistukset neuvosto pyrki sisällyttämään tekstiin mahdollisimman pitkälle. Erinäisissä

kohdissa – myös erityisasetuksissa – se oli kuitenkin mahdotonta, koska kyseisiä tekstikohtia oli

muutettu olennaisesti tai poistettu kokonaan. Näin ollen neuvosto pystyi hyväksymään (osittain)

seuraavat muotoa tai sisältöä koskevat tarkistukset: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 31 ja 33.

2b. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan

organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus)

Neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että tämän asetuksen soveltamisalan pitäisi kattaa jäsenvaltioiden

vastuulla oleva ilmatila ICAOn eurooppalaisten ja afrikkalaisten alueiden mukaisesti. Neuvosto

lisäsi, että jäsenvaltiot voisivat niin päätettyään soveltaa ilmatila-asetusta vastuullaan olevaan

ilmatilaan ICAOn muilla alueilla.

Neuvosto muutti sisällöllisesti yhtenäisen ylemmän eurooppalaisen lentotiedotusalueen (European

Upper Flight Information Region, EUIR) perustamista koskevaa artiklaa ja tähdensi, että komission

olisi toimitettava neuvostolle suositus yhteisön toimivallan piiriin kuuluvien asioiden osalta

perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti, jotta ICAOn voisi tunnustaa EUIR:n. Neuvosto

korosti myös, että EUIR:n perustamisen ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin ICAOta

kohtaan. Lisäksi neuvosto erotti EUIR:stä joitakin säännöksiä, kuten jakoa ylä- ja alailmatilaan

koskevat säännökset.

Toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisesta neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että yksittäisiä

jäsenvaltioita ei voi velvoittaa noudattamaan tämän alan päätöksiä. Näin ollen se totesi, että

toiminnallisia ilmatilan lohkoja olisi perustettava vain kaikkien niiden jäsenvaltioiden yhteisellä

sopimuksella, joiden vastuulla on jokin lohkoon kuuluvan ilmatilan osa (tai yhden jäsenvaltion

ilmoituksella, jos lohkoon kuuluva ilmatila on kokonaan sen vastuulla). Varmistaakseen

toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista koskevan asianmukaisen koordinoinnin neuvosto

kuitenkin täsmensi, että kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden olisi toimittava vasta

kuultuaan muita asianosaisia, komissio ja muut jäsenvaltiot mukaan lukien. Toiminnallisten

ilmatilan lohkojen perustamista ja muuttamista koskevat yhteiset perusperiaatteet olisi määriteltävä

täytäntöönpanosääntöjä koskevalla yleisellä menettelyllä, johon Eurocontrol osallistuisi.
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Neuvosto päätti poistaa säännöksen suorista reiteistä, jotta Eurocontrolin uusi lähestymistapa asiaan

otettaisiin huomioon.

Ilmatilan siviili- ja sotilaskäytön koordinoinnin osalta neuvosto painotti, että ICAOn kuvaamaa ja

Eurocontrolin kehittämää ilmatilan joustavan käytön käsitettä on sovellettava yhtenäisesti.

Neuvosto korosti myös, että kaikki tämän alan toiminta, täytäntönpanosäännöt mukaan lukien, olisi

toteutettava yhteisen liikennepolitiikan yhteydessä.

Neuvosto katsoi lopuksi, että olisi tarkoituksenmukaista tarkastella ensin edistystä tämän asetuksen

soveltamisessa yläilmatilaan ennen kuin päätetään asetuksen soveltamisalan ulottamisesta

koskemaan alailmatilaa.

Parlamentin tarkistuksista neuvosto pystyi hyväksymään muodon tai sisällän osalta (osittain)

tarkistukset 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 63 ja 64.

2c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta

yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus)

Parlamentin tarkistusten mukaisesti neuvosto tarkisti asetusta erityisesti turvallisuusnäkökohtien

korostamiseksi. Neuvosto jätti etsintä- ja pelastuspalvelut tämän asetuksen soveltamisalan

ulkopuolelle, koska ne eivät kuulu lennonvarmistuspalveluihin ja joissakin jäsenvaltiossa kuuluvat

sotilasviranomaisille.

Neuvosto täsmensi kansallisten valvontaviranomaisten tehtäviä lennonvarmistuspalvelujen

tarjoajien osalta ja päätti yksinkertaistaa sääntöjä, jotka koskevat kyseisten viranomaisten tehtävien

delegointia hyväksytyille järjestöille. Neuvosto poisti säännöksen lennonjohtajien luvista ja

koulutuksesta, koska kyseinen säännös on selittävä eikä sellaisenaan sovi asetukseen.



15851/3/02 REV 3 ADD 1 joh/TOF/mh 6
DG C III    FI

Palveluntarjonnan sääntöjen osalta neuvosto selvensi tekstiä laatimalla yleisiä vaatimuksia

koskevan erillisen säännöksen ja korvaamalla lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien

auktorisointijärjestelmän näitä palveluntarjoajia koskevalla sertifiointijärjestelmällä. Neuvosto

päätti jättää järjestelmän ulkopuolelle tapaukset, joissa lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja tarjoaa

kyseisiä palveluja pääasiassa muuhun kuin yleiseen lentoliikenteeseen.

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajien nimeämisestä neuvosto vahvisti, että jäsenvaltioilla on

harkintavalta palveluntarjoajan valitsemisessa, ja sopi tämän oikeuden ulottamisesta koskemaan

sääpalvelujen tarjoajien valintaa.

Neuvosto noudatti parlamentin ehdotusta varmistaa maksujärjestelmän yhtenäisyys Eurocontrolin

monenvälisellä reittimaksusopimuksella. Maksujen kustannusperusteiden määrittämisen osalta

neuvosto poisti ulkoisia maksuja koskevat säännökset. Maksujärjestelmien kannustinmekanismeista

neuvosto sopi, että päätös niiden mahdollisesta soveltamisesta jää pelkästään kunkin jäsenvaltion

vastuulle.

Parlamentin tarkistuksista neuvosto pystyi hyväksymään muodon tai sisällön osalta (osittain)

tarkistukset 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 ja 35.

2d. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen ilmaliikenteen

hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus)

Neuvosto ei tehnyt olennaisia muutoksia komission toimittamaan tekstiin. Se kuitenkin järjesteli

tekstiä uudelleen huomattavasti sen ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Neuvosto lisäsi tekstiin siirtymäjärjestelyjä koskevia yksityiskohtaisempia säännöksiä suojatakseen

investointeja, joita jäsenvaltiot ovat tehneet asetuksen voimaantuloa edeltävänä aikana.

Kuten muissakin erityisasetuksissa, neuvosto piti sidosryhmien kuulemista horisontaalisena

kysymyksenä, jota olisi käsiteltävä puiteasetuksessa.
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Asetuksen liitteet I ja II on tarkistanut sitä varten koottu asiantuntijaryhmä, joka viimeisteli

asiaankuuluvat tekstit.

Parlamentin tarkistuksista neuvosto pystyi hyväksymään muodon tai sisällön osalta (osittain)

tarkistukset 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ja 73.

III Yhteenveto

Neuvosto katsoo, että sen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta säädöspaketista

vahvistamat yhteiset kannat ovat asianmukaiset ja tasapuoliset. Euroopan parlamentin

ensimmäisessä käsittelyssä tekemistä tarkistuksista neuvosto toteaa, että useimmat niistä ovat

tavoitteeltaan ja hengeltään hyvin samankaltaisia kuin neuvoston yhteisen kannan vastaavat

säännökset. Näin ollen neuvosto katsoo, että sen yhteisillä kannoilla päästään yleisesti ottaen siihen

tavoitteeseen, johon näillä tarkistuksillakin pyrittiin.

Lopuksi neuvosto haluaa korostaa, että sen siviilien ja sotilaiden välisestä yhteistyöstä saavuttama

yhteisymmärrys, jonka kaikki jäsenvaltioiden asiaankuuluvat osapuolet voivat hyväksyä sen

nykyisessä muodossa, on pitkän ja kovan työn tulos tässä erityisen herkässä asiassa.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 11. maaliskuuta 2003 (17.03)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: ILMAILU

Yhteisten kantojen vahvistaminen seuraavien asetusten antamiseksi:
− Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen

ilmatilan toteuttamisen puitteista
− Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen

ilmatilan organisoinnista ja käytöstä
− Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennonvarmistuspalvelujen

tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa
− Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen

ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 18.3.2003

1. Komissio antoi ehdotuksensa edellä mainituiksi asetuksiksi 10.10.20011.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 3.9.20022.

                                                
1 EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 1.
2 Ei vielä julkaistu.
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3. Neuvosto ei voinut täysin hyväksyä parlamentin lausuntoja ja päätti näin ollen laatia yhteiset

kannat. Neuvosto pääsi yhteisistä kannoista poliittiseen yhteisymmärrykseen 5.12.2002.

4. Koska lingvistijuristit ovat viimeistelleet yhteiset kannat, ja mikäli pysyvien edustajien

komitea hyväksyy ne, neuvostoa pyydetään

− vahvistamaan yhteiset kannat sellaisina kuin ne ovat asiakirjoissa

15851/02 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10 (<puiteasetus>)

15852/02 AVIATION 208 CODEC 1679 OC 11 (<ilmatila-asetus>)

15853/02 AVIATION 209 CODEC 1680 OC 12 (<palveluntarjonta-asetus>)

15854/02 AVIATION 210 CODEC 1681 OC 13 (<yhteentoimivuusasetus>)

− toimittamaan Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan

mukaisesti neuvoston yhteiset kannat sekä asiakirjassa 15851/02 ADD 1 AVIATION

207 CODEC 1678 OC 10 olevat neuvoston perustelut;

− merkitsemään pöytäkirjaansa tämän ilmoituksen lisäyksessä 1 olevat lausumat.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 11. maaliskuuta 2003 (14.03)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03
ADD 1

LIMITE

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastanottaja: Coreper/Neuvosto
Asia: ILMAILU

Yhteisen kannan vahvistaminen seuraavien asetusten antamiseksi:
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen

ilmatilan perustamisen edellytyksistä
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen

ilmatilan organisoinnista ja käytöstä
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennonvarmistuspalvelujen

tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa
– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen ilmaliikenteen

hallintaverkon yhteentoimivuudesta
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 18.3.2003

Seuraavat lausumat olisi merkittävä neuvoston pöytäkirjaan:

EDELLYTYKSIÄ KOSKEVA ASETUS (asiak. 15851/02)

Koko asetuksen osalta. Jäsenvaltioiden lausuma yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan
liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä:

"Jäsenvaltiot, jotka

– ottavat huomioon, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomiseen tarkoitettuja asetuksia

sovelletaan ainoastaan yleiseen lentoliikenteeseen, eivätkä sotilaalliset operaatiot ja

sotilaskoulutus kuulu niiden soveltamisalaan;
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– vahvistavat, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan lainsäädännölliset puitteet täytyy panna

täytäntöön yhtenäisesti ja johdonmukaisesti ottaen täysipainoisesti huomioon

maanpuolustukseen, turvallisuuspolitiikkaan ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät tarpeet;

– ovat vakuuttuneita siitä, että ilmatilan turvallinen ja tehokas käyttö voidaan taata ainoastaan

ilmatilan siviili- ja sotilaskäyttäjien läheisellä yhteistyöllä, joka perustuu pääasiallisesti

ilmatilan joustavan käytön käsitteeseen sekä ICAO:n määrittelemään tehokkaaseen

siviilisotilaskoordinointiin;

ilmoittavat, että ne

1. toimivat yhteistyössä keskenään kansalliset sotilaalliset tarpeet huomioon ottaen, jotta kaikki

ilmatilan käyttäjät soveltavat ilmatilan joustavan käytön käsitettä täysimääräisesti ja

yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa;

2. varmistavat, että ilmatilan jäsenvaltioiden sotilaskäyttäjien edut ovat asianmukaisesti

edustettuina yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämisessä, päätöksentekoprosessissa ja

täytäntöönpanossa, mukaan lukien asetuksen (EY) Nro XXX/XX (edellytyksiä koskeva asetus)

5 artiklan mukainen yhtenäisen ilmatilan komitea;

3. varmistavat tarvittaessa, että sotilashenkilöstö osallistuu asetuksen (EY) Nro XXX/XX

(lennonvarmistuspalveluja koskeva asetus) 3 artiklan mukaiseen toimintaan, jota toteuttavat

hyväksytyt laitokset;

4. ottavat huomioon Eurocontrolin olennaisen merkityksen ilmaliikenteen hallintaan liittyvissä

asioissa;

5. tehostavat sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyötä sekä, tarvittaessa ja siinä määrin kuin

kaikki asianomaiset jäsenvaltiot pitävät tarpeellisena,

– helpottavat armeijoidensa välistä yhteistyötä kaikissa ilmaliikenteen hallinta-asioissa,

jotta yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelypuitteiden täytäntöönpanossa

voidaan käsitellä erilaisia asiaan liittyviä tarpeita,
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– koska tavoitteena on laatia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelypuitteet 31.

joulukuuta 2004 mennessä, perustavat tarvittavat järjestelyt tällaisen sotilaallisen

yhteistyön tukemiseksi, jotta taataan taloudellisten samoin kuin turvallisuuteen ja

puolustukseen liittyvien vaatimusten tasapainoinen huomioon ottaminen."

Kyseiseen lausumaan liitetään seuraavat jäsenvaltioiden yksipuoliset lausumat:

Irlannin yksipuolinen lausuma:

"Irlanti toteaa, että jäsenvaltioiden lausuma yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaan

säädöskokonaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ei muuta Irlannin tämän alan politiikan ja

säännöstön nykyistä perustaa."

Itävallan yksipuolinen lausuma:

"Itävalta voi hyväksyä ehdotetun lausuman, koska se olettaa pystyvänsä ottamaan huomioon

turvallisuuspolitiikkansa erityispiirteet myös yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan puitteissa."

7 artiklan osalta (Täytäntöönpanosäännöt). Komission yksipuolinen lausuma:

"Komissio vahvistaa haluavansa kehittää yhteistyötään Eurocontrolin kanssa ja toivoo tätä silmällä

pitäen muistion tekemistä Eurocontrolin viraston kanssa kyseisen yhteistyön sääntöjen

määrittelemiseksi. Komissio katsoo kuitenkin, että turvautuminen Eurocontroliin eräitä

täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien hankkeiden valmistelussa ei voi rajoittaa komission

aloiteoikeutta."

1 artiklan 3 kohdan osalta (Tarkoitus ja soveltamisala). Komission yksipuolinen lausuma:

"Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan EY:n perustamissopimuksen 307 artiklassa

rajoitutaan takaamaan oikeudet, joita kolmansilla mailla on aiempien yleissopimusten perusteella.

Näin ollen ja oikeudelliseen selkeyteen liittyvistä syistä komissio katsoo, että tämän asetuksen

1 artiklan 3 kohdan soveltaminen ja 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden

soveltaminen eivät voi asettaa kyseenalaiseksi yhteisön sisäistä toimintaa."
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ILMATILAA KOSKEVA ASETUS (asiak. 15852/02)

3 artiklan 1 kohdan osalta (Eurooppalainen ylempi lentotiedotusalue). Jäsenvaltioiden ja

komission yhteinen lausuma:

"Jäsenvaltiot ja komissio toteavat, että yhtenäisen eurooppalaisen ylemmän lentotiedotusalueen

perustaminen ja tunnustaminen ICAO:n toimesta kuuluu jaetun toimivallan piiriin (jäsenvaltiot ja

yhteisö)."

LENNONVARMISTUSPALVELUJA KOSKEVA ASETUS (asiak. 15853/02)

Koko asetuksen osalta. Komission yksipuolinen lausuma:

"Komissio aikoo antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen toimista, joilla pyritään

ratkaisemaan lennonjohtajapula ja yhdenmukaistamaan lennonjohtajien ja lentoliikenteen

hallintahenkilöstön lupakirjojen myöntämisjärjestelmä turvallisuuden tehostamiseksi."

5 artiklan osalta (Yhteiset vaatimukset). Komission yksipuoliset lausumat:

� "Komissio ilmoittaa, että laatiessaan yhteisiä vaatimuksia se ottaa asianmukaisesti huomioon 

lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien oikeudellisen aseman jäsenvaltioissa."

� "Komissio ilmoittaa, että se pyrkii laatimaan yhteiset vaatimukset mahdollisimman pian, niin

että ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä yhtenäisen eurooppalaisen

ilmatilan sääntelypuitteiden luomiseksi 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä."

________________________
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2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhtenäisen eurooppalaisen
ilmatilan toteuttamisen puitteista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lennonvarmistuspalvelujen
tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhtenäisen eurooppalaisen
ilmatilan organisoinnista ja käytöstä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eurooppalaisen
ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta

1. MENETTELY

Komissio antoi 10. lokakuuta 2001 neljä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
toteuttamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta1 hyväksyttäviksi Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyllä yhteispäätösmenettelyllä.
Ehdotukset toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 11. lokakuuta 2001.

Alueiden komitea antoi ehdotuksista myönteisen lausunnon 15. toukokuuta 2002.

Euroopan Talous- ja sosiaalikomitea antoi ehdotuksista myönteisen lausunnon
17. heinäkuuta 2002.

Euroopan parlamentti antoi 3. syyskuuta 2002 ensimmäisessä käsittelyssä
ehdotuksista myönteisen lausunnon edellyttäen, että ehdotuksiin sisällytetään
parlamentin tekemät tarkistukset.

                                                
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan

toteuttamisen edellytyksistä (KOM(2001) 123 lopullinen/2, 30.11.2001 – 2001/0060 (COD)).
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta
yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (KOM(2001) 564 lopullinen/2, 11.12.2001 –
2001/0235 (COD)).
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
organisoinnista ja käytöstä (KOM(2001) 564 lopullinen/2, 11.12.2001 – 2001/0236 (COD)).
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon
yhteentoimivuudesta (KOM(2001) 564 lopullinen/2, 11.12.2001 – 2001/0237 (COD)).



3

Komissio antoi 26. marraskuuta 2002 muutetun ehdotuksen
(KOM(2002) 658 lopullinen), joka toimitettiin neuvostolle 28. marraskuuta 2002.

Neuvosto vahvisti yksimielisesti yhteisen kannan 18. maaliskuuta 2003.

2. KOMISSION EHDOTUSTEN TARKOITUS

Yhteisön lennonjohtojärjestelmä toimii lähellä kapasiteettinsa rajoja. Tämä aiheuttaa
myöhästymisiä ilmaliikenteessä. Myöhästymiset tekevät ilmaliikenteestä
matkustajien ja liikenteenharjoittajien kannalta arvaamatonta ja aiheuttavat
molemmille mittavia taloudellisia kustannuksia. Lennonjohtojärjestelmän liian
vähäinen kapasiteetti vaarantaa myös sisämarkkinoiden toiminnan. Kapasiteetin
puute johtuu ensisijaisesti ilmaliikenteen hallintajärjestelmän hajanaisuudesta, joka
johtaa myös korkeisiin koordinointikustannuksiin. Järjestelmän yhteentoimivuutta eri
jäsenvaltioiden välillä on siis syytä parantaa.

Euroopan komissio antoi näiden puutteiden korjaamiseksi lokakuussa 2001
lainsäädäntöehdotuspaketin, jonka tarkoituksena on saada aikaan yhtenäinen
eurooppalainen ilmatila. Ehdotetun lainsäädännön tavoitteena on:

– parantaa ja lujittaa turvallisuutta,

– saada aikaan tehokkaammat ja integroidummat lennonvarmistuspalvelut, joissa
palvelujen tarjonnassa lähdetään liikkeelle käyttäjien tarpeista,

– organisoida Euroopan ilmatila uudelleen liikennevirtojen mukaan valtioiden
rajojen sijasta,

– luoda lisäkapasiteettia ja parantaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmän
kokonaistehokkuutta.

Komission ehdottama lainsäädäntöpaketti käsittää neljä asetusehdotusta, jotka
kattavat kaikki saumattomasti toimivan ilmaliikenteen hallintajärjestelmän olennaiset
osatekijät.

2.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
toteuttamisen puitteista (2001/0060 (COD))

Tässä asetusehdotuksessa asetetaan vuoden 2004 loppu määräajaksi yhtenäisen
eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiselle. Asetusehdotuksessa määritetään
institutionaalinen kehys yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiselle. Tässä
kehyksessä yhteisö vastaa sääntelystä, Eurocontrol laatii tarvittaessa luonnokset
toimenpiteiksi, jotka on tarkoitus ottaa osaksi yhteisön lainsäädäntöä, ja jäsenvaltiot
huolehtivat sääntöjen täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission
asemaa perustamissopimuksen valvojana. Ehdotetulla asetuksella pyritään lisäksi
tehostamaan merkittävästi kansainvälistä koordinointia. Ehdotetuilla
institutionaalisilla järjestelyillä pyritään puolestaan poistamaan hallinnolliset ja
organisatoriset pullonkaulat ilmaliikenteen hallintaan liittyvistä päätöksenteko- ja
täytäntöönpanoprosesseista.
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2.2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennonvarmistuspalvelujen
tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (2001/0235(COD))

Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on edistää lennonvarmistuspalvelujen
turvallista, tehokasta ja saumatonta tarjoamista sekä näiden palvelujen
yhteentoimivuutta koko yhteisössä. Ehdotetussa asetuksessa säädetään, että
kansalliset valvontaviranomaiset ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat on erotettava
toiminnallisesti toisistaan. Erottaminen koskee sekä julkisessa että yksityisessä
omistuksessa olevia organisaatioita ja niiden palveluntarjontaa riippumatta siitä, mitä
mallia kussakin jäsenvaltioissa sovelletaan. Tarkoituksena on tehdä Eurocontrolin
turvallisuusvaatimuksista yhteisön sääntöjä. Lisäksi ehdotetulla asetuksella otettaisiin
käyttöön lennonvarmistuspalvelujen varmennusjärjestelmä, jonka myötä asetettaisiin
yhdenmukaiset vaatimukset lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiselle yhteisössä.
Jäsenvaltiot säilyttäisivät oikeutensa nimetä palveluntarjoajat, jotka toimivat
monopoliehdoin (lennonjohtopalvelut). Asetus mahdollistaa myös nykyisen
maksujärjestelmän tarkistamisen siten, että voidaan edistää ilmaliikenteen
hallintajärjestelmän infrastruktuurin tehokasta käyttöä ja käyttöön tarjoamista.

2.3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
organisoinnista ja käytöstä (2001/0236(COD))

Ehdotetulla asetuksella luotaisiin yhteisön ilmatila, joka toimisi yhtenä operatiivisena
jatkumona ja jossa varmistettaisiin yhteisten ilmatilan suunnittelu- ja
hallintamenettelyjen avulla koko ilmaliikenteen hallintaverkon turvallinen toiminta.
Asetuksessa määritetään ilmatilan organisoinnin ja käytön, siviili- ja sotilasilmailun
koordinoinnin sekä ilmaliikennevirtojen hallinnan periaatteet. Tärkeimpiä
asetuksessa säädettyjä toimia ovat nykyiset kansalliset alueet korvaavan
eurooppalaisen lentotiedotusalueen perustaminen yläilmatilan osalta sekä ilmatilan
jäsentäminen uudelleen tarkoituksenmukaisen kokoisiksi funktionaalisiksi ilmatilan
lohkoiksi, jotka määritetään turvallisuus- ja tehokkuusperusteiden mukaan eikä
kansallisten rajojen perusteella.

2.4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen ilmaliikenteen
hallintaverkon yhteentoimivuudesta (2001/0237(COD))

Tässä asetusehdotuksessa määritellään vaatimukset, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan
varmistaa yhteisössä käytössä olevien erilaisten ilmaliikenteen hallintaverkon
järjestelmien ja rakenneosien yhteentoimivuus sekä tarpeen vaatiessa järjestelmien
parantaminen uusia teknologioita vastaaviksi. Yksi tämän asetuksen keskeinen
osatekijä on eurooppalaista ilmaliikenteen hallintaa koskevien
standardointiprosessien määrittely ja hallinta yhteisön tällä alalla toteuttaman
politiikan mukaisesti. Näihin prosesseihin sisältyvät vaatimustenmukaisuuden
arvioinnissa sovellettavat menettelyt.
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Huomautuksissa hakasulkeissa olevat viittaukset tarkoittavat yhteisessä kannassa
olevia johdanto-osan kappaleita ja artikloja.

3.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
toteuttamisen puitteista (2001/0060 (COD))

3.1.1 Yleiset huomautukset

Neuvosto on tehnyt komission ehdotukseen joitakin yleisluonteisia muutoksia.
Muutokset koskevat sekä muotoa että sisältöä. Vaikka neuvosto onkin omaksunut
komissiota varovaisemman lähestymistavan, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden
kansalliseen puolustuspolitiikkaan liittyvät oikeudet ja kansainväliset sitoumukset,
muutokset ovat hyväksyttävissä, koska ne eivät vaaranna asetuksen tavoitteiden
saavuttamista.

Yhteisessä kannassa on ensinnäkin muutettu asetuksen soveltamisalaa ([1] artikla).
Euroopan parlamentti ehdotti ensimmäisessä käsittelyssä, että asetuksen säännökset
olisivat alisteisessa asemassa ICAO:n yleissopimuksesta johtuviin jäsenvaltioiden
velvoitteisiin (tarkistus 1) sekä kansalliseen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan
(tarkistus 8) nähden. Komissio katsoi, että tämä kysymys oli jo otettu riittävästi
huomioon sen ehdotuksessa. Neuvosto on kuitenkin vahvistanut säännöksiä, jotka
koskevat vuonna 1944 tehdystä Chicagon yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita
jäsenvaltioiden suvereniteetin ([1] artiklan [2] kohta) sekä niiden oikeuksien ja
velvoitteiden ([1] artiklan [3] kohta) osalta. Komissio täsmensi yksipuolisessa
lausumassaan, että [1] artiklan [3] kohtaa voidaan soveltaa ainoastaan velvoitteisiin,
joita jäsenvaltioilla on suhteessa kolmansiin maihin2. Yhteisessä kannassa on myös
selkeytetty asetuksen sotilaallisia vaikutuksia painottamalla asetuksen soveltamista
siviili-ilmailuun ([1] artiklan [2] kohta), sekä tarkentamalla suojalauseketta ([11]
artikla). Näin on täsmennetty soveltamisalaa yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan
liittyvän siviili- ja sotilaspuolen yhteistyön osalta. Lisäksi neuvosto on – tietoisena
tarpeesta tukea yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutusta siten, että otetaan
kattavasti huomioon sotilaalliset vaatimukset – antanut yleisluonteisen lausuman
monikansallisen yhteistyön tarpeesta tällä osa-alueella3. Samoin tekstiin on lisätty
Gibraltaria koskeva lauseke ([1] artiklan [4] ja [5] kohta).

                                                
2 Komission yksipuolinen lausuma [1] artiklan [3] kohdan osalta:

"Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan EY:n perustamissopimuksen 307 artiklassa
rajoitutaan takaamaan oikeudet, joita kolmansilla mailla on aiempien yleissopimusten perusteella. Näin
ollen ja oikeudelliseen selkeyteen liittyvistä syistä komissio katsoo, että tämän asetuksen 1 artiklan 3
kohdan soveltaminen ja 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden soveltaminen eivät voi
asettaa kyseenalaiseksi yhteisön sisäistä toimintaa."

3 Jäsenvaltioiden lausuma yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä:
"Jäsenvaltiot, jotka
– ottavat huomioon, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomiseen tarkoitettuja asetuksia

sovelletaan ainoastaan yleiseen lentoliikenteeseen, eivätkä sotilaalliset operaatiot ja sotilaskoulutus
kuulu niiden soveltamisalaan;

– vahvistavat, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan lainsäädännölliset puitteet täytyy panna
täytäntöön yhtenäisesti ja johdonmukaisesti ottaen täysipainoisesti huomioon maanpuolustukseen,
turvallisuuspolitiikkaan ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät tarpeet;

– ovat vakuuttuneita siitä, että ilmatilan turvallinen ja tehokas käyttö voidaan taata ainoastaan
ilmatilan siviili- ja sotilaskäyttäjien läheisellä yhteistyöllä, joka perustuu pääasiallisesti ilmatilan
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Toiseksi neuvosto on poistanut artiklat, joissa esitettiin lyhyesti eri toiminta-aloilla
toteutettavia toimenpiteitä koskevat yleiset vaatimukset. Tämä voidaan hyväksyä,
koska vaatimuksiin oli tiivistetty samanaikaisesti annettavien erityisasetusten sisältö.
Tämä muutos tekee parlamentin tarkistuksista 2 ja 13 tarpeettomia. Yhteisessä
kannassa on niin ikään koottu kaikkien neljän asetuksen määritelmät puiteasetuksen
yhteen artiklaan ([2] artikla).

Kolmanneksi neuvosto on lisännyt asetukseen kolme artiklaa, jotka koskevat
horisontaalisia kysymyksiä eli kansallisten valvontaviranomaisten asemaa ja tehtäviä
([4 artikla]), suhteita Eurocontroliin ([7] artikla) ja sidosryhmien kuulemista ([8]
artikla]. Komission ehdotuksissa näistä kysymyksistä säädettiin erityisasetuksissa.
Lisäksi yhteisessä kannassa on siirretty yhtenäisen ilmatilan komiteaan liittyviä
menettelyjä koskevat säännökset erityisasetuksesta puiteasetukseen ([5] artiklan [2]
ja [3] kohta).

Parlamentti katsoi, että yhteisön ja Eurocontrolin yhteistyötä yhtenäisen
eurooppalaisen ilmatilan luomisessa olisi tarpeen tehostaa. Tilanne muuttui
lokakuussa 2002, kun allekirjoitettiin pöytäkirja yhteisön liittymisestä
Eurocontroliin. Neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaan säännöksen, jossa
säädetään käytännön järjestelyistä Eurocontrolin osallistumiseksi
lainsäädäntötyöhön. Komissio haluaa korostaa omaa aloiteoikeuttaan (ja on myös
antanut asiaa koskevan yksipuolisen lausuman4), mutta se katsoo, että tällainen
lähestymistapa yhdistettynä yhteisön jäsenyyteen Eurocontrolissa voidaan hyväksyä.
Tätä lähestymistapaa sovellettaessa Eurocontrol käyttää omia sääntelyvaltuuksiaan
tarkistetun yleissopimuksen nojalla, ja yhteisö osallistuu tähän toimintaan

                                                                                                                                                        
joustavan käytön käsitteeseen sekä ICAO:n määrittelemään tehokkaaseen
siviilisotilaskoordinointiin;

ilmoittavat, että ne
1. toimivat yhteistyössä keskenään kansalliset sotilaalliset tarpeet huomioon ottaen, jotta kaikki

ilmatilan käyttäjät soveltavat ilmatilan joustavan käytön käsitettä täysimääräisesti ja
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa;

2. varmistavat, että ilmatilan jäsenvaltioiden sotilaskäyttäjien edut ovat asianmukaisesti edustettuina
yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämisessä, päätöksentekoprosessissa ja
täytäntöönpanossa, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o XXX/XX (edellytykset) [5] artiklan
mukainen yhtenäisen ilmatilan komitea;

3. varmistavat tarvittaessa, että sotilashenkilöstö osallistuu asetuksen (EY) N:o XXX/XX
(lennonvarmistuspalvelut) [3] artiklan mukaiseen toimintaan, jota toteuttavat hyväksytyt laitokset;

4. ottavat huomioon Eurocontrolin olennaisen merkityksen ilmaliikenteen hallintaan liittyvissä
asioissa;

5. tehostavat sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyötä sekä, tarvittaessa ja siinä määrin kuin kaikki
asianomaiset jäsenvaltiot pitävät tarpeellisena,
– helpottavat armeijoidensa välistä yhteistyötä kaikissa ilmaliikenteen hallinta-asioissa, jotta

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelypuitteiden täytäntöönpanossa voidaan käsitellä
erilaisia asiaan liittyviä tarpeita,

– koska tavoitteena on laatia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelypuitteet 31. joulukuuta
2004 mennessä, perustavat tarvittavat järjestelyt tällaisen sotilaallisen yhteistyön tukemiseksi,
jotta taataan taloudellisten samoin kuin turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvien vaatimusten
tasapainoinen huomioon ottaminen."

4 Komission yksipuolinen lausuma [7] artiklan osalta:
"Komissio vahvistaa haluavansa kehittää yhteistyötään Eurocontrolin kanssa ja toivoo tätä silmällä
pitäen muistion tekemistä Eurocontrolin viraston kanssa kyseisen yhteistyön sääntöjen
määrittelemiseksi. Komissio katsoo kuitenkin, että turvautuminen Eurocontroliin eräitä
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien hankkeiden valmistelussa ei voi rajoittaa komission
aloiteoikeutta."
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Eurocontrolin sopimuspuolen asemassa. Se, miten yhteisön sääntöjen tekniseen
valmisteluun liittyvät tehtävät ja vastuu sääntöjen täytäntöönpanosta jaetaan,
määritellään [7] artiklan perusteella. Tarvittavat hallinnolliset järjestelyt vahvistetaan
komission ja Eurocontrolin välisessä hallinnollisessa sopimuksessa, joka on jo miltei
valmis.

Parlamentti katsoi sidosryhmien kuulemisen osalta, että olisi tarpeen perustaa alan
neuvoa-antava elin, jolla olisi institutionaalinen asema. Komissio hyväksyi alan
kattavaa kuulemista koskevan periaatteen, muttei erityisen elimen perustamista,
koska siitä aiheutuisi päällekkäisyyttä jo käytössä olevien järjestelyjen kanssa.
Neuvoston yhteisessä kannassa säädetään tehokkaita kuulemismenettelyjä koskevista
velvoitteista sekä kuulemisen laajuudesta.

3.1.2 Yksityiskohtaiset huomautukset

3.1.2.1 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty
kokonaan tai osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 3 (osittain). Johdanto-osan [3] kappaleessa mainitaan
lennonvarmistuspalvelun yleishyödyllinen tehtävä.

Tarkistus 5 (osittain). Johdanto-osan [16] kappaleessa on käytetty muotoa "olisi"
viitattaessa työmarkkinaosapuolten kuulemiseen.

Tarkistukset 6 ja 28 (osittain). [8] artiklaan sisältyy "tehokkaiden
kuulemismenettelyjen" perustamista koskeva velvoite. Kuuleminen koskee uusien
ratkaisujen ja tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Tarkistus 7. Neuvosto mainitsee johdanto-osan [15] kappaleessa "taloudelliset ja
sosiaaliset sidosryhmät".

Tarkistus 8. [1] artiklan [2] kohta sisältää periaatteen, jonka mukaan on otettava
huomioon puolustuskysymyksiin liittyvät jäsenvaltioiden tarpeet.

Tarkistus 9. Yhteisö on siitä alkaen, kun pöytäkirja yhteisön liittymisestä
tarkistettuun Eurocontrol-yleissopimukseen allekirjoitettiin 8. lokakuuta 2002, ollut
Eurocontrolin väliaikainen jäsen. Varsinainen jäsenyys alkaa, kun sopimus tulee
virallisesti voimaan. Jäsenyys takaa synergian sääntelyssä sekä organisaatioiden
yhdenmukaiset menettelytavat. Koska on tarpeen välttää toimintojen
päällekkäisyyttä, [7] artikla tukee periaatetta, jonka mukaan komission ja
Eurocontrolin on tehtävä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä täytäntöönpanosääntöjä
annettaessa ja yhteistyön on rakennuttava niille kokemuksille, joita on saatu
valtuutusmenettelyistä muilla aloilla (kuten televiestinnän alalla).

Tarkistus 10 (osittain). [1] artiklan [1] kohdassa vahvistetaan tavoitteeksi luoda
yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelypuitteet 31. joulukuuta 2004 mennessä.

Tarkistus 26. Yhteisen kannan [5] artiklassa säädetään yhtenäisen ilmatilan komitean
työjärjestyksen vahvistamisesta.

Tarkistus 31. [9] artiklassa säädetään Eurocontrolin osallistumisesta laadun ja
tehokkuuden arviointiin. Lisäksi siinä mainitaan yhtenä keskeisenä tavoitteena
parhaiden toimintatapojen levittäminen.
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Tarkistus 33. [11] artiklassa luetellaan kaikki tilanteet, joissa sovelletaan
suojalauseketta turvallisuus- ja puolustusetujen suojaamiseksi. Näihin sisältyy
sotilaallisten operaatioiden toteuttaminen.

3.1.2.2 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
yhteiseen kantaan

Tarkistukset 4 ja 30. Näiden tarkistusten tarkoituksena oli ottaa käyttöön
seuraamusjärjestelmä, jota sovellettaisiin sääntöjä rikkoviin toimijoihin.

Tarkistus 11. Yhteisen kannan määritelmissä käytetään yhtenäisyyssyistä ICAO:n
terminologiaa.

Tarkistus 12. Tämän tarkistuksen tavoitteena oli vahvistaa jäsenvaltioiden roolia
päätettäessä palvelujen tarjoajien asemasta ja rakenteesta.

Tarkistukset 14–23, lukuun ottamatta tarkistusta 19. Neuvosto on poistanut ne
johdanto-osan kappaleet ja artiklat, jotka koskivat kullakin yksittäisellä toiminta-
alalla sovellettavia yleisiä vaatimuksia. Mainitut tarkistukset liittyivät tällaisiin
artikloihin.

Tarkistus 32. Tällä tarkistuksella täsmennettiin arviointiraportin sisältöä.

3.1.2.3 Komission hylkäämät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
kokonaan eikä osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 19. Neuvosto on poistanut ne johdanto-osan kappaleet ja artiklat, jotka
koskivat kullakin yksittäisellä toiminta-alalla sovellettavia yleisiä kriteerejä. Mainittu
tarkistus liittyi tällaisiin artikloihin.

Tarkistukset 24 ja 27. Nämä tarkistukset eivät noudattaneet komiteamenettelyä
koskevan päätöksen (neuvoston päätös 1999/468/EY) täytäntöönpanoa varten
annettuja sääntöjä lainsäädännön laatimisesta.

Tarkistus 29. Tällä tarkistuksella velvoitettiin komissio laajentamaan yhtenäistä
eurooppalaista ilmatilaa kolmansiin maihin.

Tarkistus 34. Tässä tarkistuksessa mainittiin voimassa olevista kansainvälisistä
sopimuksista johtuvat jäsenvaltioiden velvollisuudet.

3.2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennonvarmistuspalvelujen
tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (2001/0235(COD))

3.2.1 Yleiset huomautukset

Euroopan parlamentti suositteli yleisluonteisesti, että tähän asetukseen liittyviin
turvallisuusnäkökohtiin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Komissio hyväksyi
tämän suosituksen ja otti sen huomioon muutetussa ehdotuksessaan. Myös neuvosto
on tarkastelussaan lähtenyt siitä, että turvallisuusnäkökohdat olisi asetettava etusijalle
suhteessa muihin, kuten kapasiteetti- ja tehokkuusnäkökohtiin. Se on poistanut
asetuksen soveltamisalasta etsintä- ja pelastuspalvelut, koska niillä on useimmissa
jäsenvaltioissa sotilaallinen luonne. Seuraavassa selostetaan muita neuvoston
tekemiä muutoksia.
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Ensinnäkin yhteisessä kannassa on määritetty tarkemmin kansallisten
valvontaviranomaisten asema suhteessa alueellisiin palveluntarjoajiin tai sellaisiin
palvelutarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja muussa kuin sijoittautumisjäsenvaltiossaan
([2] artiklan [3] ja [4] kohta). Hyväksyttyjen laitosten osalta ([3] artikla) neuvosto on
päätynyt yksinkertaisempaan ratkaisuun, jossa komissiolle ei anneta valtuuksia
yksilöidä tarkemmin menettelyjä ja vaatimuksia.

Neuvosto päätti poistaa kokonaan lennonjohtajien lupakirjojen myöntämistä ja
koulutusta koskevan säännöksen, koska se oli luonteeltaan toteava. Komissio
hyväksyi tämän näkökannan, mutta se antoi lausuman, joka koskee
asetusehdotuksessa mainittuja komission tavoitteita tällä osa-alueella5. Komissio
pitää henkilöstöön liittyviä kysymyksiä tärkeinä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
toteuttamisen kannalta. Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi on tarpeen
huolehtia siitä, että käytettävissä on riittävästi pätevää henkilöstöä. Samoin on
kehitettävä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sosiaalista ulottuvuutta
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kautta.

Neuvosto on niin ikään muuttanut sääntöjä, jotka koskevat
lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista ja palveluntarjoajien
vaatimustenmukaisuuden tarkastamista. Komission ehdotukseen sisältynyt
lupajärjestelmä on korvattu yhteisillä vaatimuksilla ([5] artikla) ja varmentamisella
([6] artikla). Tämä ei muuta sisältöä vaan pikemminkin korostaa parlamentin
suosituksen mukaisesti entistä enemmän yleiseen etuun liittyviä vaatimuksia.
Komissio on myös antamassaan yksipuolisessa lausumassa täsmentänyt, miten se
aikoo kehittää yhteisiä vaatimuksia6. Neuvoston yhteisessä kannassa on lisäksi
säännös, jolla vähäisiin siviilitoimintoihin osallistuvat sotilasilmailun
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat vapautetaan varmennusmenettelystä ([6] artiklan
[5] kohta).

Palveluntarjoajien nimeämisprosessin osalta neuvosto on vahvistanut jäsenvaltioiden
yksinomaisen oikeuden valita ilmaliikennepalvelujen tarjoajat ([7] artiklan [3]
kohta). Tämä oikeus on ulotettu koskemaan myös sääpalvelujen tarjoajien
nimeämistä ([8] artikla).

Euroopan parlamentti katsoi, että olisi varmistettava ehdotetun maksujärjestelmän ja
Eurocontrolin reittimaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen yhdenmukaisuus.
Komissio hyväksyi tämän tarkistuksen. Myös neuvosto on noudattanut parlamentin
ehdotusta ([13] artikla). Lisäksi tätä osa-aluetta koskevat täytäntöönpanosäännöt on
laadittava antamalla laatimista koskevia valtuutuksia Eurocontrolille. Yhteisessä
kannassa on poistettu maksujen kustannusperustasta ulkoiset kustannukset. Lisäksi
maksujärjestelmiin sisältyvien kannustimien soveltaminen on jätetty yksittäisten
jäsenvaltioiden päätäntävaltaan ([14] artiklan [3] kohdan [e] alakohta).

                                                
5 Komission yksipuolinen lausuma:

"Komissio aikoo antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen toimista, joilla pyritään
ratkaisemaan lennonjohtajapula ja yhdenmukaistamaan lennonjohtajien ja lentoliikenteen
hallintahenkilöstön lupakirjojen myöntämisjärjestelmä turvallisuuden tehostamiseksi."

6 Komission yksipuolinen lausuma [5] artiklan osalta:
"Komissio ilmoittaa, että laatiessaan yhteisiä vaatimuksia se ottaa asianmukaisesti huomioon
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien oikeudellisen aseman jäsenvaltioissa."
"Komissio ilmoittaa, että se pyrkii laatimaan yhteiset vaatimukset mahdollisimman pian, niin että ne
julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
sääntelypuitteiden luomiseksi 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä."
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Neuvosten tekemät muutokset voidaan yleisesti ottaen hyväksyä, koska ne eivät
vaaranna asetuksen tavoitteiden saavuttamista. Komissio haluaisi kuitenkin, että
ulkoiset kustannukset otettaisiin nimenomaisesti huomioon maksujärjestelmässä,
koska tämä vastaisi tavoitetta, jonka mukaan ympäristömaksut pyritään saamaan
käyttöön ICAO:n piirissä. Se vastaisi myös Euroopan parlamentin ja neuvoston
kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa7 tekemää päätöstä "...[määrittää ja
toteuttaa] erityisiä toimia lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi, mikäli tällaisista toimista ei sovita [ICAO:ssa] vuoteen 2002
mennessä". Vaikka komissio pitääkin parempana, että ulkoiset kustannukset
mainittaisiin nimenomaisesti kustannusperustassa ([14] artiklan [2] kohta), se katsoo
kuitenkin, että nykyiset säännökset ja erityisesti [14] artiklan [3] kohdan [e] alakohta
mahdollistavat edelleen epäsuorasti sen, että reittimaksuja mukautetaan ympäristön
kannalta tehokkaan käytön edistämiseksi.

3.2.2 Yksityiskohtaiset huomautukset

3.2.2.1 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty
kokonaan tai osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 1. Johdanto-osan [2] kappaleessa mainitaan tarve "täyttää yleistä etua,
erityisesti turvallisuutta, koskevat vaatimukset".

Tarkistukset 2, 15 ja 34 (osittain). Johdanto-osan [7] kappaleessa mainitaan, että
hyväksytyillä laitoksilla on oltava teknistä kokemusta.

Tarkistukset 6 ja 18 (osittain). Liitteessä [II] olevan [1] kohdan [e] alakohdan
mukaan annettavissa varmennuksissa on mainittava kansallisten
valvontaviranomaisten määrittämä varmennuksen voimassaoloaika.

Tarkistukset 7 ja 20. Johdanto-osan [10] kappaleessa mainitaan, että varmennusten
ehtojen olisi oltava alan kansainvälisten normien mukaisia.

Tarkistukset 8 ja 9. Johdanto-osan [12] ja [19] kappaleeseen on lisätty turvallisuutta
koskeva maininta.

Tarkistus 11. Tarkistus on otettu huomioon puiteasetuksen johdanto-osan [19]
kappaleessa.

Tarkistukset 19 ja 21. Tarkistus on otettu huomioon asetuksen [5] artiklassa.

Tarkistus 23. [10] artiklassa säädetään velvollisuudesta laatia kirjalliset sopimukset
siviili- ja sotilasviranomaisten välillä.

Tarkistus 25. [12] artiklan [1] kohdassa säädetään, että tietoja saa käyttää ainoastaan
operatiivisiin tarkoituksiin.

Tarkistus 28. [13] artiklassa ja [14] artiklan [3] kohdassa säädetään, että
maksujärjestelmien on oltava Eurocontrolin reittimaksuja koskevan monenvälisen
sopimuksen mukaisia.

                                                
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002,

kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1–15).
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Tarkistus 29 (osittain). [14] artiklan [3] kohdassa vahvistetaan jäsenvaltioiden
velvollisuus määrittää kaikkien lennonvarmistuspalvelujen maksut.

Tarkistus 30 (osittain). [14] artiklan [3] kohdan [e] alakohtaan on lisätty
turvallisuutta koskeva maininta. Ristikkäistuki mainitaan nyt [14] artiklan [2]
kohdan [d] alakohdassa, jossa on otettu osittain huomioon parlamentin tarkistus.

Tarkistus 32 (osittain). Neuvosto on siirtänyt horisontaalisiin kysymyksiin
lukeutuvan sidosryhmien kuulemisen puiteasetukseen (ks. kohta 3.1.1).

Tarkistus 33. Liite [I] sisältää hyväksyttyjen laitosten taloudellista ja organisatorista
riippumattomuutta koskevat määräykset.

Tarkistus 35. Asia, jota tarkistus koskee, otetaan huomioon asetuksen [5] artiklassa.

3.2.2.2 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
yhteiseen kantaan

Tarkistus 3. Tällä tarkistuksella lisättiin johdanto-osan kappale, joka koski Euroopan
lentoturvallisuusviraston tulevaa asemaa ja vastuita.

Tarkistukset 4, 5 ja 16. Neuvosto on poistanut lennonjohtajien lupakirjojen
myöntämistä ja koulutusta koskevan johdanto-osan kappaleen ja artiklan.

Tarkistus 10. Tämä tarkistus koski vararahaston luomista, jotta vältettäisiin
ilmaliikenteen äkillisistä vähenemisistä aiheutuvat maksujen välittömät nousut.

Tarkistus 17. Tässä tarkistuksessa määritettiin yksi varmennusjärjestelmän
tavoitteista, palveluntarjoajien välisen yhteistyön mahdollistaminen.

Tarkistus 22. Neuvosto on poistanut säännöksen, joka koski sellaisten
palveluntarjoajien oikeutta jatkaa toimintaansa, jotka tarjoavat
lennonvarmistuspalveluja asetuksen voimaantuloajankohtana.

Tarkistus 24. Neuvosto on poistanut artiklan kohdan, joka koski tietojen
toimittamista komissiolle siviili- ja sotilasilmaliikenteen yhteistyöjärjestelyistä
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 27. Tämän tarkistuksen tarkoituksena oli täsmentää operatiivisten tietojen
vaihtoa koskevia ehtoja.

Tarkistus 31. Asianomainen artikla on siirretty puiteasetukseen.

3.2.2.3 Komission hylkäämät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
kokonaan eikä osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 12. 'Liitännäispalvelujen' käsitettä ei enää käytetä yhteisessä kannassa.

Tarkistus 13. Tarkistuksella otettiin käyttöön periaate, jonka mukaan kansalliset
valvontaviranomaiset ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat on erotettava
(rakenteellisesti) tiukasti toisistaan.
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Tarkistus 14. Tarkistuksella otettiin käyttöön valitusmekanismi ilmatilan käyttäjien ja
jäsenvaltioiden riitatilanteita varten.

Tarkistus 26. Tarkistuksella otettiin käyttöön periaate, jonka mukaan operatiivisilla
tiedoilla on kaupallista arvoa.

Tarkistukset 87, 88, 89 ja 99. Tarkistuksilla pyrittiin lujittamaan periaatetta, jonka
mukaan lennonvarmistuspalvelujen luotettavuus edellyttää, että niiden tarjoaja on
yksi yhtenäinen organisaatio.

3.3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan
organisoinnista ja käytöstä (2001/0236(COD))

3.3.1 Yleiset huomautukset

Neuvosto on tehnyt komission ehdotukseen joitakin yleisluonteisia muutoksia.
Komissio hyväksyy nämä muutokset. Se pitää kuitenkin joitakin muutoksia –
erityisesti niitä, jotka liittyvät funktionaalisiin ilmatilan lohkoihin – valitettavina,
koska ne vähentävät yhteisön toimielinten mahdollisuuksia puuttua asioihin ilmatilan
organisoinnin tehokkuuden ja johdonmukaisuuden takaamiseksi.

Ensimmäinen muutos koskee asetuksen soveltamisalaa. Asetusta sovelletaan ICAO:n
Euroopan ja Afrikan alueisiin kuuluvaan ilmatilaan, joka on jäsenvaltioiden vastuulla
([1] artiklan [3] kohta). Lisäksi jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä asetusta muuhun
vastuullaan olevaan ja erityisesti valtameren yläpuolella sijaitsevaan ilmatilaan, jossa
ne huolehtivat lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta ICAO:n valtuutuksen
perusteella ([1] artiklan [3] kohta).

Neuvosto on myös tehnyt muutoksia eurooppalaisen ylemmän lentotiedotusalueen
(EUIR) perustamismenettelyyn. Se on päättänyt ottaa käyttöön EY:n
perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisen menettelyn, koska tällaisen alueen
perustaminen on alistettava ICAO:n päätöksentekoprosessiin ja koska siihen voi
liittyä kolmansia maita ([3] artiklan [1] kohta)8. Neuvosto on täsmentänyt, ettei
EUIR:n perustaminen vaikuta jäsenvaltioiden vastuisiin ICAO:hon nähden ([3]
artiklan [4] kohta). Lisäksi se on katsonut parhaaksi säätää, että asetuksen mukaiset
eri toimet ovat riippumattomia EUIR:n perustamisesta.

Toisin kuin komission ehdotus, yhteinen kanta ei sisällä suoraa reititystä koskevaa
säännöstä. Eurocontrolin viimeaikaisen kehityksen vuoksi on katsottu, että aika on
ajanut tällaisen säännöksen ohi.

Parlamentti ehdotti funktionaalisiin ilmatilan lohkoihin liittyen tarkistusta, jolla olisi
otettu käyttöön riitojenratkaisumekanismi sellaisten tilanteiden varalta, joissa
jäsenvaltiot ovat eri mieltä (rajat ylittävien) funktionaalisten ilmatilan lohkojen
määrittelystä. Komissio ei hyväksynyt tätä tarkistusta sillä perusteella, että määrittely
suoritettaisiin tällaisissa tapauksissa viime kädessä komiteamenettelyä noudattaen.
Neuvosto on katsonut, ettei tätä osa-aluetta koskevilla päätöksillä voida velvoittaa

                                                
8 Jäsenvaltioiden ja komission yhteinen lausuma [3] artiklan [1] kohdan osalta:

"Jäsenvaltiot ja komissio toteavat, että yhtenäisen eurooppalaisen ylemmän lentotiedotusalueen
perustaminen ja tunnustaminen ICAO:n toimesta kuuluu jaetun toimivallan piiriin (jäsenvaltiot ja
yhteisö)."
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yksittäisiä jäsenvaltioita. Sen vuoksi se on rajoittanut komiteamenettelyn käytön
yleisen periaatteiden määrittämiseen ([5] artiklan [3] kohta) ja antanut komissiolle
ainoastaan neuvoa-antavan roolin ([5] artiklan [4] kohta).

Neuvosto on muuttanut siviili- ja sotilastoiminnan koordinointia koskevia säännöksiä
siten, että jäljelle on jäänyt ainoastaan ilmatilan joustavan käytön periaate
([7] artikla). Tämän muutoksen perusteena on ollut neuvoston halu rajoittaa –
sovellettavan oikeusperustan (yhteinen liikennepolitiikka) mukaisesti – asetuksen
potentiaalisia vaikutuksia sotilastoimintaan.

Yhteinen kanta poikkeaa komission ehdotuksesta myös siltä osin kuin on kyse
asetuksen soveltamisalan laajentamisesta alailmatilaan. Siinä laajentaminen on
sidottu yläilmatilan osalta saavutettavaan edistymiseen ([10] artikla).

Parlamentti ehdotti tarkistuksia (56, 60 ja 63), joilla asetukseen olisi lisätty
mainintoja Eurocontrol-järjestön asemasta tulevien toimenpiteiden kehittämisessä.
Komissio hylkäsi nämä tarkistukset sillä perusteella, että ne eivät olleet
asianmukaisia yhteisön säädöksessä. Yhteisessä kannassa on noudatettu parlamentin
kantaa sikäli, että sen mukaan kaikki asetuksen täytäntöönpanosäännöt laaditaan
antamalla laatimista koskeva valtuutus Eurocontrolille (puiteasetuksen [7] artikla).

3.3.2 Yksityiskohtaiset huomautukset

3.3.2.1 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty
kokonaan tai osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 36. Johdanto-osan [8] kappaleessa mainitaan, että on tarpeen toimia
Euroopan laajuisesti.

Tarkistus 37. [5] artiklan [3] kohdassa säädetään Eurocontrolin osallistumisesta
funktionaalisten ilmatilan lohkojen suunnitteluprosessiin.

Tarkistus 41 (osittain). Johdanto-osan [17] kappaleeseen on lisätty maininta
Eurocontrolin roolista ilmaliikennevirtojen säätelyssä.

Tarkistus 47 (osittain). [2] artiklassa säädetään, että määritetystä jakopinnasta
voidaan poiketa toiminnallisten vaatimusten perusteella.

Tarkistus 49. [1] artiklassa säädetään ICAO:n puitteissa tehtyjen alueellisten
sopimusten huomioon ottamisesta.

Tarkistukset 52 ja 53. [5] artiklan [2] kohdan [a] alakohdassa mainitaan
turvallisuusarvion tarve.

Tarkistus 54. [5] artiklan [2] kohdan [d] alakohta koskee koordinoinnin
optimoimista.

Tarkistus 64 (osittain). Neuvosto on siirtänyt horisontaalisiin kysymyksiin
lukeutuvan sidosryhmien kuulemisen puiteasetukseen (ks. kohta 3.1.1).
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3.3.2.2 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
yhteiseen kantaan

Tarkistus 38. Tällä tarkistuksella vahvennettiin viittausta toiminnallisiin
edellytyksiin.

Tarkistukset 39, 43 ja 55. Neuvosto on poistanut suoraa reititystä koskevan
säännöksen.

Tarkistus 40. Tämä tarkistus koski hallitusten välisen yhteistyön tarvetta
sotilasasioissa.

Tarkistus 42. Neuvosto on poistanut määritelmän, jota tarkistus koski.

Tarkistukset 44 ja 45. Yhteisen kannan määritelmissä käytetään yhtenäisyyssyistä
ICAO:n terminologiaa.

Tarkistus 48. Tarkistuksella asetettiin viiden vuoden määräaika, jonka kuluessa
yhtenäinen lentotiedotusalue olisi laajennettava myös alailmatilaan.

Tarkistus 62. Tällä tarkistuksella vahvennettiin viittausta ilmaliikennevirran
turvallisuuteen ja sujuvuuteen.

3.3.2.3 Komission hylkäämät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
kokonaan eikä osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 46. Tarkistuksella asetettiin määräaika eurooppalaisen ylemmän
lentotiedotusalueen (EUIR) perustamiselle.

Tarkistus 50. Tarkistus oli valtioiden rajoihin liittyvä täsmennys, joka koski sekä
vaaka- että pystysuuntaa.

Tarkistus 51. Tarkistuksen tarkoituksena oli ottaa käyttöön riitojenratkaisumekanismi
sellaisten tilanteiden varalta, joissa jäsenvaltiot ovat eri mieltä (rajat ylittävien)
funktionaalisten ilmatilan lohkojen määrittelystä.

Tarkistukset 57 ja 59. Tarkistuksilla vahvennettiin siviili- ja sotilasilmailun
yhteistyötä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 58. Tarkistuksella alistettiin ilmatilan joustavan käytön periaate
ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevien sääntöjen noudattamiselle.

Tarkistus 61. Tarkistuksessa edellytettiin, että ilmaliikennevirtojen säätelyä
koskevien sääntöjen on oltava sopusoinnussa Eurocontrol-yleissopimuksen kanssa.
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3.4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen ilmaliikenteen
hallintaverkon yhteentoimivuudesta (2001/0237(COD))

3.4.1 Yleiset huomautukset

Neuvosto ei ole tehnyt merkittäviä sisältömuutoksia komission ehdotukseen. Näin
ollen komissio hyväksyy kaikilta osin neuvoston yhteisen kannan.

Yhteisessä kannassa on täsmennetty siirtymäjärjestelyjä koskevia säännöksiä. Näin
halutaan turvata investoinnit, jotka jäsenvaltiot tekevät asetuksen voimaantuloa
edeltävänä ajanjaksona.

Yhteisessä kannassa on muutettu säädöksen muotoa vähentämällä artiklojen määrää.
Komission asetusehdotuksen II ja III luku on yhdistetty yhdeksi luvuksi.

Kuten muidenkin erityisasetusten kohdalla, neuvosto on katsonut, että sidosryhmien
kuuleminen on luonteeltaan horisontaalinen kysymys, josta on parempi säätää
puiteasetuksessa (ks. kohta 3.1.1).

Neuvosto perusti tilapäisen asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella
asetuksen eri liitteitä. Asiantuntijaryhmän työ ei ole johtanut merkittäviin
muutoksiin, vaan sen perusteella on tehty lähinnä joitakin tekniseen ja operatiiviseen
kokemukseen perustuvia tarkennuksia.

3.4.2 Yksityiskohtaiset huomautukset

3.4.2.1 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty
kokonaan tai osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 65. Yhteisessä kannassa on muutettu johdanto-osan [7] kappaleen sisältöä,
jottei syntyisi sellaista väärinkäsitystä, että palveluntarjoajat voivat soveltaa yhteisön
eritelmiä oman harkintansa mukaan.

Tarkistus 67 (osittain). [1] artiklan [3] kohdassa säädetään, että on otettava huomioon
kansainväliset säännöt, jotka edistävät maailmanlaajuista yhteentoimivuutta.

Tarkistus 68. [3] artiklan [4] kohdassa mainitaan korkeasta turvallisuustasosta
sopiminen ja tämän tason säilyttäminen.

Tarkistus 69 (osittain). [3] artiklan [3] kohdan [e] alakohdassa säädetään
täytäntöönpanon edellytysten erittelemisestä, mukaan luettuna säännön
noudattamisen määräaika.

Tarkistus 70. [7] artiklan muotoiluun on tehty parlamentin tarkistuksen mukaisia
parannuksia.

Tarkistukset 71, 72 ja 73 (osittain). Neuvosto on siirtänyt horisontaalisiin
kysymyksiin lukeutuvan sidosryhmien kuulemisen puiteasetukseen (ks. kohta 3.1.1).
Puiteasetuksessa mainitaan ammatilliset järjestöt ja ilmatilan käyttäjät.
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3.4.2.2 Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
yhteiseen kantaan

Tarkistus 74. Tällä tarkistuksella painotettiin ympäristönäkökohtien yhteydessä
turvallisuutta.

Tarkistus 76. Tarkistuksessa korostettiin tarvetta analysoida järjestelmällisesti
vaaratilanteet.

3.4.2.3 Komission hylkäämät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole sisällytetty
kokonaan eikä osittain yhteiseen kantaan

Tarkistus 66. Tarkistuksessa mainittiin Euroopan lentoturvallisuusvirasto.

Tarkistus 75. Tarkistuksen tarkoituksena oli taata järjestelmän käyttäjien, etenkin
lennonjohtajien, osallistuminen järjestelmän suunnitteluun.

Tarkistukset 77, 78 ja 79. Komissio katsoi, etteivät nämä tarkistukset olleet
tarpeellisia, koska niissä toistettiin liitteeseen [II] sisältyvät olennaiset vaatimukset.

4. PÄÄTELMÄT

Komissio olisi mielellään nähnyt, että neuvosto olisi sitoutunut voimakkaammin
ympäristön kannalta tehokkaan ilmatilan käytön edistämiseen (ulkoisten
kustannusten nimenomainen huomioon ottaminen maksujärjestelmässä) ja ilmatilan
uudelleenorganisointiin, erityisesti funktionaalisten ilmatilan lohkojen
muodostamiseen. Nämä ovat keskeisiä toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin poistaa
yhteisön järjestelmän nykyinen hajanaisuus ja parantaa sen yleistä tehokkuutta.
Komissio toteaa, että yhteisessä kannassa tehtyjen muutosten myötä ilmatilan
uudelleenorganisointi riippuu yhtäältä yksittäisten jäsenvaltioiden toimista oman
ilmatilansa hallinnan suhteen ja toisaalta yhteisön toimielinten toimista, joilla
pyritään pääasiassa yhdenmukaistamaan uudelleenorganisointia ohjaavia
vaatimuksia. Neuvosto on ehdottanut tällaista kaksitahoista toimintamallia
säilyttääkseen valtioiden suvereenit oikeudet. Samalla se on tehnyt selväksi, että
tämä on nykyisessä tilanteessa ainoa mahdollinen tapa päästä eteenpäin. Tätä taustaa
vasten komissio katsoo, ettei 18. maaliskuuta vahvistetussa yhteisessä kannassa
olennaisesti muuteta komission ehdotusten keskeisiä tavoitteita ja lähestymistapaa.
Näin ollen se antaa tukensa yhteiselle kannalle.


