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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o /2003

annettu

eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta

(yhteentoimivuusasetus)

(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 tarkoitettua menettelyä4

                                                
1 EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 41.
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) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomiseksi olisi hyväksyttävä järjestelmiä, rakenneosia

ja niihin liittyviä menettelyjä koskevia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa

eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon (European air traffic management network,

EATMN) yhteentoimivuus ja jotka ovat yhdenmukaisia sen kanssa, mitä

lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa ...päivänä

...kuuta .... annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o XXX/2003*

(palveluntarjonta-asetus) säädetään lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta, sekä sen kanssa,

mitä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä ... päivänä ... kuuta ...

annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o XXX/2003** (ilmatila-

asetus) säädetään ilmatilan organisoinnista ja käytöstä.

2) Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän

kertomuksessa on todettu tarve tekniseen sääntelyyn, joka perustuu uudesta lähestymistavasta

tekniikan yhdenmukaistamiseen ja standardeihin 7 päivänä toukokuuta 1985 annetun

neuvoston päätöslauselman1 mukaiseen uuteen lähestymistapaan ja jossa keskeiset

vaatimukset, säännöt ja standardit ovat toisiaan täydentäviä ja yhdenmukaisia.

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) Korkean tason asiantuntijaryhmän kertomuksessa todetaan, että vaikka viime vuosina onkin

edistytty pyrkimyksissä tehdä eurooppalaisesta ilmaliikenteen hallintaverkosta saumattomasti

toimiva kokonaisuus, tilanne on edelleen epätyydyttävä, koska kansallisia ilmaliikenteen

hallintajärjestelmiä on yhdennetty vain vähäisessä määrin ja koska uusia toiminta- ja

teknologiaratkaisuja, jotka ovat tarpeen tarvittavan lisäkapasiteetin saamiseksi, on otettu

käyttöön hitaasti.

                                                
* Ks. tämän virallisen lehden numeron s.
** Ks. tämän virallisen lehden numeron s.
1 EYVL C 136, 4.6.1985, s. 1.
*** Ks. tämän virallisen lehden numeron s.
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5) Yhdentämisen syventäminen yhteisön tasolla lisäisi tehokkuutta ja alentaisi järjestelmien

hankinta- ja ylläpitokustannuksia sekä parantaisi operatiivista yhteensovittamista.

6) Julkisissa hankinnoissa valtaosin sovellettavat kansalliset tekniset eritelmät ovat johtaneet

järjestelmämarkkinoiden pirstoutumiseen ja, eikä tämä helpota alan yhteistyötä yhteisön

tasolla. Tästä on erityisiä haittavaikutuksia yrityksille, koska ne joutuvat mukauttamaan

huomattavasti tuotteitaan eri kansallisia markkinoita varten. Tällaiset käytännöt vaikeuttavat

tarpeettomasti uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä hidastavat kapasiteetin

kasvattamiseen tarvittavien uusien toimintaratkaisujen käyttöönottoa.

7) Sen vuoksi on kaikkien ilmaliikenteen hallinnan alalla toimivien etujen mukaista kehittää

uudenlainen kumppanuuteen perustuva lähestymistapa, joka mahdollistaa kaikkien osapuolten

tasapuolisen osallistumisen, edistää luovuutta sekä tietämyksen, kokemusten ja riskien

jakamista. Tällaisen yhteistyön tavoitteeksi olisi asetettava, että yhteistyössä valmistajien

kanssa määritellään yhtenäiset yhteisön eritelmät, jotka täyttävät eri tarpeet mahdollisimman

laajasti.

8) Sisämarkkinat on yhteisön tavoite, joten tämän asetuksen nojalla toteutetuilla toimenpiteillä

olisi edistettävä niiden asteittaista kehittämistä tällä alalla.

9) Sen vuoksi on aiheellista määritellä olennaiset vaatimukset, joita olisi sovellettava

eurooppalaiseen ilmaliikenteen hallintaverkkoon, sen järjestelmiin, rakenneosiin ja niihin

liittyviin menettelyihin.
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10) Järjestelmille olisi laadittava yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt aina, kun

niitä olennaisia vaatimuksia on tarpeen täydentää tai kehittää edelleen. Nämä säännöt olisi

laadittava myös, jos on tarpeen helpottaa uusien sovittujen ja validoitujen toimintaratkaisujen

tai tekniikoiden yhteensovitettua käyttöönottoa. Vastaavuutta näiden sääntöjen kanssa olisi

ylläpidettävä jatkuvasti. Sääntöjen olisi perustuttava kansainvälisten järjestöjen, kuten

Eurocontrolin tai Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) laatimiin sääntöihin ja

standardeihin.

11) Eurooppalaista ilmaliikenteen hallintaverkkoa, sen järjestelmiä ja rakenneosia ja niihin

liittyviä menettelyjä koskevien yhteisön eritelmien laatiminen ja vahvistaminen on

tarkoituksenmukainen keino määritellä ne tekniset ja toiminnalliset edellytykset, jotka

tarvitaan olennaisten vaatimusten täyttämiseksi sekä asianmukaisten yhteentoimivuutta

koskevien täytäntöönpanosääntöjen noudattamiseksi. Julkaistujen yhteisön eritelmien

noudattamisesta, mikä on edelleen vapaaehtoista, seuraa olettamus vaatimusten ja

asianmukaisten yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen noudattamisesta.

12) Eurooppalaisten standardointielinten, yhdessä Euroopan siviili-ilmailulaitejärjestön (Eurocae)

kanssa, ja Eurocontrolin olisi vahvistettava yhteisön eritelmät yhteisön yleisiä

standardointimenettelyjä noudattaen.

13) Rakenneosien vaatimustenmukaisuuden tai käyttöön soveltuvuuden arvioinnissa

sovellettavissa menettelyissä olisi käytettävä teknistä yhdenmukaistamista koskevien

direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi

tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä

22 päivänä heinäkuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen 93/465/ETY1 mukaisia moduuleja.

Tarvittaessa näitä moduuleja olisi voitava laajentaa siten, että ne kattavat myös asianomaisten

alojen erityisvaatimukset.

                                                
1 EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23.
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14) Alan markkinat ovat pienet, ja ne käsittävät järjestelmät ja rakenneosat, joita käytetään lähes

yksinomaan ilmaliikenteen hallinnassa ja joita ei ole tarkoitettu suuren yleisön käyttöön. Sen

vuoksi olisi kohtuutonta vaatia CE-merkinnän kiinnittämistä rakenneosiin, koska valmistajan

antama vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka perustuu vaatimustenmukaisuuden ja/tai

käyttöön soveltuvuuden arviointiin. Tämä ei saisi vaikuttaa valmistajien velvollisuuteen

kiinnittää tiettyihin rakenneosiin CE-merkintä sen varmentamiseksi, että ne ovat muun niitä

koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia.

15) Kun ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä otetaan käyttöön, olisi tarkastettava, että ne ovat

olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten yhteentoimivuutta koskevien

täytäntöönpanosääntöjen mukaisia. Yhteisön eritelmien soveltaminen luo oletuksen siitä, että

järjestelmät ovat olennaisten vaatimuksien ja asianmukaisten yhteentoimivuutta koskevien

täytäntöönpanosääntöjen mukaiset.

16) Tätä asetusta olisi sovellettava täysimääräisesti sellaisen siirtymästrategian mukaisesti, jonka

tarkoituksena on saavuttaa tämän asetuksen tavoitteet mutta toisaalta välttää muodostamasta

kustannustehokkuuden kannalta kohtuuttomia esteitä olemassa olevan infrastruktuurin

säilyttämiselle.
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17) Asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön puitteissa olisi otettava huomioon tarve varmistaa:

− yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen edellyttämä radiotaajuuksien

yhdenmukainen saatavuus ja tehokas käyttö, mukaan lukien sähkömagneettiseen

yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat,

− ihmishengen turvaavien palvelujen suojaaminen haitallisilta häiriöiltä,

− ilmailun alalle varattujen ja sen yksinomaisesti hallinnoimien taajuuksien tehokas ja

tarkoituksenmukainen käyttö.
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18) Yhteensopivien teknisten eritelmien määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan

(ATM) laitteiden ja järjestelmien hankinnassa 19 päivänä heinäkuuta 1993 annettu neuvoston

direktiivi 93/65/ETY1 koskee ainoastaan hankintaviranomaisten velvoitteita. Tämä asetus on

kattavampi sikäli, että se käsittää kaikkien toimijoiden – mukaan luettuina

lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, ilmatilan käyttäjät, valmistajat sekä lentoasemat –

 velvollisuudet ja mahdollistaa sekä kaikkiin toimijoihin sovellettavien sääntöjen että

sellaisten yhteisön eritelmien antamisen, joiden noudattaminen on vapaaehtoista mutta joiden

soveltamisesta seuraa oletus olennaisten vaatimusten mukaisuudesta. Sen vuoksi

yhteensopivien teknisten eritelmien määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan

(ATM) laitteiden ja järjestelmien hankinnassa 19 päivänä heinäkuuta 1993 annettu direktiivi

93/65/ETY, Eurocontrol-standardin hyväksymisestä sekä yhteensopivien teknisten eritelmien

määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden ja järjestelmien

hankinnassa annetun neuvoston direktiivin 93/65/EY muuttamisesta 25 päivänä maaliskuuta

1997 annettu komission direktiivi 97/15/EY2 sekä Eurocontrol-standardien hyväksymisestä

sekä direktiivin 97/15/EY muuttamisesta 6 päivänä syyskuuta 2000 annettu komission asetus

(EY) N:o 2082/20003 ja asetuksen (EY) N:o 2082/2000 muuttamisesta 4 päivänä kesäkuuta

2002 annettu komission asetus (EY) N:o 980/2002 olisi kumottava siirtymäajan jälkeen.

                                                
1 EYVL L 187, 29.7.1993, s. 52, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 97/15/EY (EYVL L 95, 10.4.1997, s. 16).
2 EYVL L 95, 10.4.1997, s. 16, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o

2082/2000 (EYVL L 254, 9.10.2000, s. 1).
3 EYVL L 254, 9.10.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o

980/2002 (EYVL L 150, 8.6.2002, s. 38).
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19) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että direktiivin 93/65/EY

perusteella annettujen yhteisön lainsäädännön tietyt säännökset pysyvät voimassa

muuttumattomina. Näitä säännöksiä vastaavien täytäntöönpanosääntöjen antaminen tämän

asetuksen nojalla edellyttää jonkin verran aikaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:
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I LUKU

Yleistä

1 artikla

Tavoite ja soveltamisala

1. Tämä asetus koskee puiteasetuksen asettamissa rajoissa eurooppalaisen ilmaliikenteen

hallintaverkon yhteentoimivuutta.

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä I eriteltyihin järjestelmiin, niiden rakenneosiin ja niihin

liittyviin menettelyihin.

3. Tämän asetuksen tavoitteena on saavuttaa yhteentoimivuus eurooppalaisen ilmaliikenteen

hallintaverkon eri järjestelmien, rakenneosien ja niihin liittyvien menettelyjen välillä ottaen

asianmukaisesti huomioon soveltuvat kansainväliset säännöt. Asetuksen tavoitteena on myös

varmistaa ilmaliikenteen hallinnan alalla sovittujen ja validoitujen uusien toimintaratkaisujen tai

tekniikoiden yhteensovitettu ja nopea käyttöönotto.

II LUKU

Olennaiset vaatimukset, yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt

 ja yhteisön eritelmät

2 artikla

Olennaiset vaatimukset

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien sekä niihin

liittyvien menettelyjen on täytettävä soveltuvat olennaiset vaatimukset. Nämä olennaiset

vaatimukset on vahvistettu liitteessä II.
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3 artikla

Yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt

1. Yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt on laadittava aina, kun se on tarpeen

tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi johdonmukaisella tavalla.

2. Järjestelmien, rakenneosien ja niihin liittyvien menettelyjen on oltava soveltuvien

yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaiset koko elinkaarensa ajan.

3. Yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on erityisesti

a) määriteltävä mahdolliset erityisvaatimukset, joilla olennaisia vaatimuksia täydennetään tai

kehitetään, erityisesti turvallisuuden, saumattoman toiminnan ja suorituskyvyn osalta, ja/tai

b) kuvattava tarvittaessa mahdolliset erityisvaatimukset, joilla olennaisia vaatimuksia

täydennetään tai kehitetään, erityisesti mitä tulee sovittujen ja validoitujen uusien

toimintaratkaisujen tai tekniikoiden yhteensovitettuun käyttöönottoon, ja/tai

c) järjestelmiä käsitellessään määriteltävä rakenneosat, ja/tai

d) kuvattava erityiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joihin 8 artiklassa tarkoitetut

ilmoitetut laitokset tarvittaessa osallistuvat, päätöksessä 93/465/ETY määriteltyjen moduulien

perusteella, joita on käytettävä arvioitaessa joko rakenneosien vaatimustenmukaisuutta tai

käyttöön soveltuvuutta samoin kuin järjestelmien tarkistamista, ja/tai
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e) eriteltävä täytäntöönpanon edellytykset, tarvittaessa myös päivä, johon mennessä kaikkien

asianomaisten sidosryhmien on noudatettava näitä täytäntöönpanosääntöjä.

4. Yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen valmistelussa, antamisessa ja

tarkistamisessa on otettava huomioon niiden edellyttämistä teknisistä ratkaisuista aiheutuvat

arvioidut kustannukset ja hyödyt, jotta kyetään määrittelemään kaikkein toteuttamiskelpoisin

ratkaisu, samalla kun otetaan asianmukaisesti huomioon sovitun korkean turvallisuustason

säilyttäminen. Näistä ratkaisuista kaikille asianomaisille sidosryhmille aiheutuvia kustannuksia ja

hyötyjä koskeva arvio liitetään kuhunkin yhteentoimivuutta koskevaan

täytäntöönpanosääntöehdotukseen.

5. Yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt vahvistetaan puiteasetuksen 7 artiklassa

tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

Yhteisön eritelmät

1. Tämän asetuksen tavoitteen saavuttamiseksi voidaan vahvistaa yhteisön eritelmiä. Nämä

eritelmät voivat olla

a) järjestelmien tai niiden rakenneosien eurooppalaisia standardeja, asiaa koskevat menettelyt

mukaan luettuina, jotka eurooppalaiset standardointilaitokset ovat laatineet yhteistyössä

Eurocaen kanssa komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä1 koskevien

tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti sekä

komission ja standardointilaitosten välillä 13 päivänä marraskuuta 1984 allekirjoitettuja

yhteistyötä koskevia yleisiä suuntaviivoja noudattaen,

tai

                                                
1 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).
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b) eritelmiä, jotka Eurocontrol on laatinut lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien toiminnan

operatiivista yhteensovittamista koskevista seikoista komission pyynnöstä puiteasetuksen

5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Järjestelmien, niihin liittyvät menettelyt mukaan luettuina, tai niiden rakenneosien oletetaan

olevan olennaisten vaatimusten ja/tai yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen

mukaisia, jos ne vastaavat asiaa koskevia yhteisön eritelmiä, joiden viitenumerot on julkaistu

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Komissio julkaisee 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten standardien viitteet

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Komissio julkaisee 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen Eurocontrolin eritelmien viitteet

Euroopan unionin virallisessa lehdessä puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen.

5. Jos jokin jäsenvaltio tai komissio katsoo, että jonkin julkaistun yhteisön eritelmän

noudattaminen ei varmista niiden olennaisten vaatimusten ja/tai yhteentoimivuutta koskevien

täytäntöönpanosääntöjen mukaisuutta, jotka mainitun yhteisön eritelmän on tarkoitus kattaa,

noudatetaan puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

6. Jos julkaistuissa eurooppalaisissa standardeissa on puutteita, voidaan kyseisten standardien

poistamisesta osittain tai kokonaan julkaisuista, joihin ne sisältyvät, ja niitä koskevista muutoksista

päättää sen jälkeen kun on kuultu direktiivin 98/34/EY 5 artiklalla perustettua komiteaa.
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7. Jos julkaistuissa Eurocontrolin eritelmissä on puutteita, voidaan kyseisten eritelmien

poistamisesta osittain tai kokonaan julkaisuista, joihin ne sisältyvät, ja niitä koskevista muutoksista

päättää puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

III LUKU

Vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

5 artikla

Rakenneosien EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus

1. Rakenneosiin on liitettävä EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus.

Tämän vakuutuksen osat on vahvistettu liitteessä III.

2. Valmistajan tai sen yhteisöön sijoittautuneen edustajan on varmistettava ja ilmoitettava

EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksella, että se on soveltanut olennaisissa

vaatimuksissa ja soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä asetettuja

määräyksiä.

3. Rakenneosien, joihin on liitetty EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus,

oletetaan olevan olennaisten vaatimusten ja soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien

täytäntöönpanosääntöjen mukaisia.
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4. Asianmukaisissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on tarvittaessa

yksilöitävä ne vaatimustenmukaisuuden tai käyttöön soveltuvuuden arviointiin liittyvät tehtävät,

jotka 8 artiklassa tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten on suoritettava.

6 artikla

Järjestelmien EY-tarkastusvakuutus

1. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on tehtävä järjestelmille EY-tarkastus soveltuvien

yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne

täyttävät tämän asetuksen olennaiset vaatimukset ja ovat yhteentoimivuutta koskevien

täytäntöönpanosääntöjen mukaisia silloin, kun ne liitetään eurooppalaiseen ilmaliikenteen

hallintaverkkoon.

2. Asianomaisen lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on ennen järjestelmän käyttöönottoa

laadittava EY-tarkastusvakuutus, jolla vahvistetaan järjestelmän vaatimustenmukaisuus, ja

toimitettava se kansalliselle valvontaviranomaiselle yhdessä muiden teknisten asiakirjojen kanssa.

Tämän vakuutuksen sekä teknisten asiakirjojen osat on vahvistettu liitteessä IV. Kansallisella

valvontaviranomaisella on oikeus vaatia lisätietoja, joita tarvitaan tällaisen

vaatimustenmukaisuuden valvomiseen.

3. Asianmukaisissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on tarvittaessa

yksilöitävä ne järjestelmien tarkastukseen liittyvät tehtävät, jotka 8 artiklassa tarkoitettujen

ilmoitettujen laitosten on suoritettava.

4. EY-tarkastusvakuutuksella ei rajoiteta arviointeja, joita kansallisen valvontaviranomaisen on

mahdollisesti suoritettava muista kuin yhteentoimivuuteen liittyvistä syistä.



15854/3/02 REV 3 15
DG C III    FI

7 artikla

Suojalausekkeet

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen toteaa, että:

a) rakenneosa, johon on liitetty EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus, tai

b) järjestelmä, johon on liitetty EY-tarkastusvakuutus,

ei ole olennaisten vaatimusten ja/tai soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien

täytäntöönpanosääntöjen mukainen, valvontaviranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat

toimenpiteet kyseisen rakenneosan tai järjestelmän käyttöalan rajoittamiseksi tai sen käytön

kieltämiseksi viranomaisen vastuulla olevissa yksiköissä ottaen asianmukaisesti huomioon tarpeen

varmistaa toiminnan turvallisuus ja jatkuvuus.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä komissiolle tällaisista toimenpiteistä ja

esitettävä niiden perustelut sekä mainittava erityisesti, johtuuko olennaisten vaatimusten vastaisuus

sen mukaan

a) olennaisten vaatimusten noudattamisen laiminlyönnistä,

b) yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen ja/tai yhteisön eritelmien virheellisestä

soveltamisesta,

c) yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen ja/tai yhteisön eritelmien

puutteellisuudesta.
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3. Komissio kuulee mahdollisimman pian osapuolia, joita asia koskee. Kuulemisen jälkeen

komissio tiedottaa jäsenvaltiolle toteamistaan seikoista ja kannastaan sen osalta, ovatko kansallisen

valvontaviranomaiset toteuttamat toimenpiteet perusteltuja.

4. Jos komissio toteaa, että kansallisen valvontaviranomaisen toimenpiteet eivät ole perusteltuja,

se pyytää asianomaista jäsenvaltiota varmistamaan, että ne peruutetaan viipymättä. Komissio

ilmoittaa tästä viipymättä valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle.

5. Jos komissio toteaa, että olennaisten vaatimusten vastaisuus johtuu yhteentoimivuutta

koskevien täytäntöönpanosääntöjen ja/tai yhteisön eritelmien virheellisestä soveltamisesta,

asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet EY-vaatimustenmukaisuus- tai

-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen tai EY-tarkastusvakuutuksen laatinutta vastaan ja tiedottaa tästä

komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

6. Jos komissio toteaa, että olennaisten vaatimusten vastaisuus johtuu yhteisön eritelmien

puutteellisuudesta, sovelletaan 4 artiklan 6 tai 7 kohdassa tarkoitettua menettelyä.
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8 artikla

Ilmoitetut laitokset

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, jotka ne ovat

nimenneet suorittamaan 5 artiklassa tarkoitettuun vaatimustenmukaisuus- tai

käyttöönsoveltuvuusarviointiin ja/tai 6 artiklassa tarkoitettuun tarkastukseen liittyvät tehtävät, ja

mainittava kunkin laitoksen vastuualue sekä sen komissiolta saatu tunnistenumero. Komissio

julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon laitoksista sekä niiden tunnistenumeroista

ja vastuualueista ja pitää luettelon ajan tasalla.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä V säädettyjä perusteita arvioidessaan ilmoitettavia

laitoksia. Laitosten, jotka täyttävät asianomaisissa eurooppalaisissa standardeissa määritetyt

arviointiperusteet, katsotaan täyttävän mainitut perusteet.

3. Jäsenvaltioiden on peruutettava sellaista ilmoitettua laitosta koskeva ilmoitus, joka ei enää

täytä liitteessä V säädettyjä perusteita. Sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille

jäsenvaltioille.

4. Jäsenvaltiot voivat nimetä ilmoitetuksi laitokseksi palveluntarjonta-asetuksen 3 artiklan

mukaisesti hyväksytyn laitoksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen

vaatimusten soveltamista.
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IV LUKU

Loppusäännökset

9 artikla

Liitteiden tarkistaminen

Tekniikan tai toimintojen kehittymisen aiheuttamat mukautukset liitteisiin I ja II tehdään

puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Siirtymäjärjestelyt

1. Olennaisia vaatimuksia sovelletaan .... päivästä .... kuuta ....* lukien eurooppalaisen

ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmien ja rakenneosien käyttöönottoon, jollei soveltuvissa

yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä toisin määrätä.

2. Kaikkien nyt toiminnassa olevien eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmien

ja rakenneosien on oltava olennaisten vaatimusten mukaisia .... päivään .... kuuta .... ** mennessä,

jollei soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä toisin määrätä.

                                                
* 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
** 8 vuotta 6 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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3. Jos eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmiä on tilattu tai jos tätä tarkoitusta

varten on allekirjoitettu sitovia sopimuksia

– ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää,

tai, soveltuvissa tapauksissa,

– ennen yhden tai useamman soveltuvan yhteentoimivuutta koskevan täytäntöönpanosäännön

voimaantulopäivää,

siten, että olennaisten vaatimusten ja/tai soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien

täytäntöönpanosääntöjen mukaisuutta ei voida taata 1 kohdassa mainittujen aikarajojen puitteissa,

asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot niistä olennaisista

vaatimuksista ja/tai yhteentoimivuutta koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joiden osalta on

todettu, ettei vaatimustenmukaisuudesta ole varmuutta.

Komission on kuultava asianomaisia osapuolia, minkä jälkeen se tekee päätöksen puiteasetuksen

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivit 93/65/ETY ja 97/15/EY sekä asetukset N:o 2082/2000 ja N:o 980/2002

.... päivästä .... kuuta ....*.

                                                
* 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

LENNONVARMISTUSPALVELUJÄRJESTELMIEN LUETTELO

Tämän asetuksen soveltamiseksi eurooppalainen ilmaliikenteen hallintaverkko jaetaan kahdeksaan

järjestelmään.

1. Ilmatilan hallintajärjestelmät ja menetelmät

2. Ilmaliikennevirtojen sääntelyjärjestelmät ja menetelmät

3. Ilmaliikennepalvelujärjestelmät ja menetelmät, erityisesti lentotietojen käsittelyjärjestelmät,

valvontatietojen käsittelyjärjestelmät ja käyttöliittymäjärjestelmät

4. Viestintäjärjestelmät ja -menetelmät erityisesti maasta maahan, ilmasta maahan ja ilmasta

ilmaan tapahtuvaa viestintää varten

5. Suunnistusjärjestelmät ja -menetelmät

6. Valvontajärjestelmät ja -menetelmät

7. Ilmailutiedotuspalvelujärjestelmät ja -menetelmät

8. Säätietojen käytön järjestelmät ja menetelmät

________________________
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LIITE II

OLENNAISET VAATIMUKSET

Osa A: Yleiset vaatimukset

Nämä ovat verkon laajuisia vaatimuksia, jotka ovat sovellettavissa kuhunkin liitteessä I

määritettyyn järjestelmään.

1. Saumaton toiminta

Ilmaliikenteen hallintajärjestelmät ja niiden rakenneosat on tarkoituksenmukaisia ja

validoituja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on

ylläpidettävä ja käytettävä siten, että ne mahdollistavat eurooppalaisen ilmaliikenteen

hallintaverkon saumattoman toiminnan kaikkina aikoina ja kaikissa lennon vaiheissa.

Saumaton toiminta käsittää erityisesti tietojen jakamisen, myös olennaisten toimintatilaa

koskevien tietojen, tietojen yhtäläisen ymmärtämisen, käsittelyjärjestelmien vertailukelpoiset

suorituskyvyt sekä näihin liittyvät menetelmät, jotka mahdollistavat yhteisen operatiivisen

toiminnan, josta on sovittu koko ilmaliikenteen hallintaverkon tai sen osien osalta.

2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on

tuettava yhteensovitetusti uusia sovittuja ja validoituja toimintaratkaisuja, jotka parantavat

lennonvarmistuspalvelujen laatua ja tehokkuutta erityisesti turvallisuuden ja kapasiteetin

kannalta.
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On tarkasteltava uusien ratkaisujen, kuten yhteisen päätöksenteon, automaation lisäämisen

sekä porrastusvastuun siirtämisen vaihtoehtoisten menetelmien mahdollisuuksia kiinnittäen

asianmukaisesti huomiota teknologian kehittymiseen ja validoinnin jälkeiseen uusien

toimintaratkaisujen turvalliseen käyttöönottoon.

3. Turvallisuus

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmien ja toimintojen on saavutettava

sovitut korkeat turvatasot. Tätä varten on vahvistettava yhteisesti sovitut turvallisuusjohtamis-

ja ilmoitusmenetelmät.

Tarkoituksenmukaisten maassa käytettävien järjestelmien tai niiden osien osalta korkeita

turvallisuustasoja on kohotettava turvallisuusverkoilla, joilta edellytetään, että ne vastaavat

yhteisesti sovittuja suoritusominaisuuksia.

Sovittujen turvallisuustasojen saavuttamiseksi kaikkien lennon vaiheiden ja koko

eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon osalta on määriteltävä järjestelmien ja niiden

rakenneosien suunnittelua, toteuttamista, ylläpitoa ja toimintaa sekä nimellistoimintatilassa

että heikentyneessä toimintatilassa koskevat yhdenmukaiset turvallisuusvaatimukset.

Järjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja

rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että

valvontahenkilökunnan suoritettaviksi tulevat tehtävät ovat sekä tavanomaisessa että

heikentyneessä toimintatilassa inhimillisen suorituskyvyn mukaisia ja vaadittavia

turvallisuustasoja vastaavia.
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Järjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja

rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, etteivät haitalliset häiriöt

pääse vaikuttamaan niihin niiden tavanomaisessa toimintatilassa.

4. Siviili- ja sotilaskäytön välinen yhteensovittaminen

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on

tuettava siviili- ja sotilaskäytön välisen yhteensovittamisen asteittaista toteuttamista ilmatilan

joustavan käytön käsitettä soveltamalla siinä määrin kuin on tarpeen tehokkaan ilmatilan

hallinnan ja ilmaliikennevirtojen sääntelyn kannalta ja jotta kaikki käyttäjät voisivat käyttää

ilmatilaa turvallisesti ja tehokkaasti.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen

järjestelmien ja niiden rakenneosien on tuettava lennon kaikissa vaiheissa siviili- ja

sotilasosapuolten välistä virheettömän ja johdonmukaisen tiedon oikea-aikaista jakamista.

Kansalliset turvallisuusvaatimukset olisi otettava huomioon.

5. Ympäristönäkökohdat

Ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmissä ja toiminnoissa on otettava huomioon tarve

minimoida ympäristövaikutukset tältä osin sovellettavan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
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6. Järjestelmien loogista arkkitehtuuria koskevat periaatteet

Järjestelmät on suunniteltava ja asteittain yhdennettävä tavoitteena saada aikaan

eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon johdonmukainen ja entistä yhdenmukaistetumpi,

kehityskelpoinen ja validoitu looginen arkkitehtuuri.

7. Järjestelmien rakennetta koskevat periaatteet

Järjestelmät on suunniteltava, rakennettava ja niitä on ylläpidettävä teknisesti moitteettomasti

erityisesti niiden tekijöiden osalta, jotka koskevat rakenneosien keskinäisen vaihdettavuuden

mahdollistavaan modulaarisuuteen liittyvien kriittisten rakenneosien hyvää

käytettävyysastetta ja varmennusta sekä vikasietoisuutta.

Osa B: Erityiset vaatimukset

Nämä ovat kutakin järjestelmää koskevia erityisvaatimuksia, joilla täydennetään yleisiä vaatimuksia

tai tarkennetaan niitä.

1. Ilmatilan hallinnassa käytettävät järjestelmät ja menetelmät

1.1 Saumaton toiminta

Ilmatilan käytettävyyteen liittyviä esitaktisia ja taktisia näkökohtia koskevaa tietoa on

annettava virheettömästi ja oikea-aikaisesti kaikille asianosaisille, jotta varmistetaan, että

ilmatilan jako ja käyttö on tehokasta kaikkien ilmatilan käyttäjien kannalta. Tässä yhteydessä

olisi otettava huomioon kansalliset turvallisuusvaatimukset.
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2. Ilmaliikennevirtojen säätelyssä käytettävät järjestelmät ja menetelmät

2.1 Saumaton toiminta

Ilmaliikennevirtojen sääntelyjärjestelmien ja menetelmien on tuettava virheettömien,

yhdenmukaisten ja olennaisten strategisten, esitaktisten ja, kun mahdollista, taktisten

lentotietojen jakamista lennon kaikkien vaiheiden osalta sekä mahdollistettava vuoropuhelu,

jotta ilmatilaa voidaan käyttää optimaalisesti.

3. Ilmaliikennepalvelun järjestelmät ja menetelmät

3.1 Lentotietojen käsittelyjärjestelmät

3.1.1 Saumaton toiminta

Lentotietojen käsittelyjärjestelmien on oltava yhteentoimivia ja mahdollistettava

virheettömien ja yhdenmukaisten tietojen oikea-aikainen jakaminen sekä kyseisten tietojen

ymmärtäminen operatiivisesti yhtäläisellä tavalla siten, että taataan johdonmukainen ja

yhdenmukainen suunnitteluprosessi ja resurssien käytön kannalta tehokas taktinen

koordinointi koko eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa kaikissa lennon vaiheissa.

Jotta tietojen käsittely tapahtuisi koko eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa

turvallisesti, sujuvasti ja joutuisasti, lentotietojen käsittelyjärjestelmien on oltava erityisesti

käsittelyn tulosten tarkkuuden ja virheensiedon kannalta suorituskyvyltään keskenään

vastaavia sekä sopivia tiettyyn ympäristöön (maanpinta, lähestymisalue, lentoreitti), jolla on

tunnetut liikenneominaisuudet ja jota käytetään sovitun ja validoidun toimintaratkaisun

mukaisesti.
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3.1.2 Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Lentotietojen käsittelyjärjestelmien on mahdollistettava kehittyneiden, sovittujen ja

validoitujen toimintaratkaisujen asteittainen käyttöönotto kaikissa lennon vaiheissa.

Pitkälle automatisoitujen välineiden on oltava ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne

mahdollistavat lentotietojen johdonmukaisen ja tehokkaan esitaktisen ja taktisen käsittelyn

eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon osissa.

Ilmassa ja maassa olevat järjestelmät ja niiden rakenneosat, jotka tukevat uusia, sovittuja ja

validoituja toimintaratkaisuja, on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen

suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että ne

ovat yhteentoimivia ja mahdollistavat oikea-aikaisen virheettömien ja yhdenmukaisten

tietojen jakamisen sekä kullakin hetkellä vallitsevan ja ennustetun operatiivisen tilanteen

ymmärtämisen yhtäläisellä tavalla.

3.2 Valvontatietojen käsittelyjärjestelmät

3.2.1 Saumaton toiminta

Valvontatietojen käsittelyjärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä

käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten,

että huolehditaan palvelun vaadittavasta suoritustasosta ja laadusta tietyssä

liikenneominaisuuksiltaan tunnetussa ympäristössä (maan pinnalla, lähestymisalueella,

lentoreitillä) erityisesti laskennan tulosten tarkkuuden ja luotettavuuden sekä

valvontapisteessä käytettävien tietojen oikeellisuuden, eheyden, käytettävyyden, jatkuvuuden

ja oikea-aikaisuuden osalta.
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Valvontatietojen käsittelyjärjestelmien on mahdollistettava asiaankuuluvien, täsmällisten,

johdonmukaisten ja yhtenäisten tietojen oikea-aikainen jakaminen järjestelmien välillä, jotta

toiminnan optimaalisuus varmistetaan verkon eri osissa.

3.2.2 Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Valvontatietojen käsittelyjärjestelmän on mahdollistettava uusien valvontatietojen lähteiden

asteittainen käyttöönotto siten, että palvelun kokonaislaatu paranee.

3.3 Käyttöliittymät

3.3.1 Saumaton toiminta

Maassa olevien ilmaliikenteen hallintajärjestelmien käyttöliittymät on tarkoituksenmukaisia ja

validoituja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on

ylläpidettävä ja käytettävä siten, että ne muodostavat asteittain yhdenmukaisen työympäristön

kaikelle valvontahenkilökunnalle, mukaan lukien tehtävät ja ergonomia, ja vastaavat tietyssä

liikenneominaisuuksiltaan tunnetussa ympäristössä (maan pinnalla, lähestymisalueella,

lentoreitillä) vaadittavaa suoritustasoa.

3.3.2 Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Käyttöjärjestelmien on mahdollistettava uusien sovittujen ja validoitujen toimintaratkaisujen
asteittainen käyttöönotto ja automaation lisääminen siten, että turvataan
valvontahenkilökunnan tehtävien pysyminen sekä tavanomaisessa että heikentyneessä
toimintatilassa inhimillisen suorituskyvyn mukaisina.
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4. Viestintäjärjestelmät ja -menetelmät maasta maahan, ilmasta maahan ja ilmasta ilmaan
tapahtuvaa viestintää varten

4.1 Saumaton toiminta

Viestintäjärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen
suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että
saavutetaan vaadittava suorituskyky kapasiteetiltaan tietynlaisessa ilmatilassa tai tiettyä
sovellusta varten erityisesti viestien käsittelyajan, eheyden, käytettävyyden sekä toiminnan
jatkuvuuden osalta.

Viestintäverkon eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa on oltava sellainen, että se
vastaa palvelun laatua, kattavuutta ja varmennusta koskevia vaatimuksia.

4.2 Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Viestintäjärjestelmien on tuettava kehittyneiden, sovittujen ja validoitujen toimintaratkaisujen
käyttöönottoa kaikkia lennon vaiheita varten.
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5. Suunnistusjärjestelmät ja -menetelmät

5.1 Saumaton toiminta

Suunnistusjärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen
suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että
saavutetaan vaadittava vaaka- ja pystysuuntainen suunnistuskyky erityisesti tarkkuuden ja
toimintakyvyn osalta tietyssä ympäristössä (maan pinnalla, lähestymisalueella, lentoreitillä),
jolla on tunnetut liikenneominaisuudet ja jota käytetään sovitun ja validoidun
toimintaratkaisun mukaisesti.

6. Valvontajärjestelmät ja -menetelmät

6.1 Saumaton toiminta

Valvontajärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen

suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että

saavutetaan vaadittava suoritustaso, jota sovelletaan tietyssä ympäristössä (maan pinnalla,

lähestymisalueella, lentoreitillä), jolla on tunnetut liikenneominaisuudet ja jota käytetään

sovitun ja validoidun toimintaratkaisun mukaisesti; tämä koskee erityisesti tarkkuutta,

peittävyyttä, kantamaa ja palvelun laatua.

Valvontaverkon eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa on oltava sellainen, että se

vastaa tarkkuutta, ajantasaisuutta, peittävyyttä ja varmennusta koskevia vaatimuksia.

Valvontaverkon on mahdollistettava valvontatietojen jakaminen toiminnan tehostamiseksi

koko eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa.
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7. Ilmailutiedotuspalvelujen järjestelmät ja menetelmät

7.1 Saumaton toiminta

Ilmailutietojen on oltava täsmällisiä, ajantasaisia ja yhdenmukaisia, ja niiden osalta on

siirryttävä asteittain tietojen antamiseen sähköisessä muodossa käyttäen yhteisesti sovittua ja

standardoitua tietokokonaisuutta.

Erityisesti ilmassa ja maassa olevien rakenneosien tai järjestelmien osalta lähetettävien

ilmailutietojen on oltava täsmällisiä ja yhdenmukaisia ja ne on annettava käyttöön oikea-

aikaisesti.

7.2 Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Ilmailutietojen täsmällisyyttä, kattavuutta ja ajantasaisuutta on jatkuvasti lisättävä, ja tiedot on

annettava käyttöön ja käytettävä oikea-aikaisesti, jotta voidaan tukea ilmatilan ja lentokenttien

käytön jatkuvaa tehostamista.

8. Säätiedotuspalvelujen järjestelmät ja menetelmät

8.1 Saumaton toiminta

Säätiedotuspalvelujen järjestelmillä ja menetelmillä on parannettava tiedon hankkimisen

yhdenmukaisuutta ja ajantasaisuutta sekä sen esittämisen laatua käyttäen yhteisesti sovittua

tietokokonaisuutta.
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8.2 Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Säätiedotuspalvelujen järjestelmillä ja menetelmillä on parannettava säätietojen nopeaa

saatavuutta ja niiden käytön nopeutta, jotta voidaan tukea ilmatilan ja lentokenttien käytön

jatkuvaa tehostamista.

________________________
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LIITE III

RAKENNEOSAT

EY-

– vaatimustenmukaisuusvakuutus

– käyttöönsoveltuvuusvakuutus

1. Rakenneosat

Rakenneosat yksilöidään tämän asetuksen 3 artiklan säännösten mukaisissa yhteentoimivuutta

koskevissa täytäntöönpanosäännöissä.

2. Soveltamisala

EY-vakuutus koskee:

– joko arviota siitä, onko rakenneosa sellaisenaan, erillään tarkasteltuna, niiden yhteisön

eritelmien vaatimusten mukainen, jotka sen on täytettävä, tai

– arviota tai lausuntoa siitä, soveltuuko rakenneosa käyttöönsä, kun sitä tarkastellaan

ilmaliikenteen hallintaympäristössä.

Arviointimenettelyissä, joita ilmoitetut laitokset käyttävät suunnittelu- ja tuotantovaiheessa,

sovelletaan päätöksessä 93/465/ETY määriteltyjä moduuleja niiden edellytysten mukaisesti,

jotka on asetettu soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä.
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3. EY-vakuutuksen sisältö

EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus ja siihen liittyvät asiakirjat on

päivättävä ja allekirjoitettava.

Vakuutus on laadittava samalla kielellä kuin käyttöohjeet ja sen on sisällettävä:

– viittaukset asetukseen,

– valmistajan tai sen yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite (toiminimi ja

täydellinen osoite, edustajan kyseessä ollessa myös valmistajan toiminimi),

– rakenneosan kuvaus,

– vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutusta annettaessa noudatetun

menettelyn kuvaus (tämän asetuksen 5 artikla),

– kaikki asian kannalta olennaiset säännökset, jotka rakenneosa täyttää, ja erityisesti

rakenneosan käyttöä koskevat edellytykset,

– soveltuvissa tapauksissa vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden

arviointimenettelyyn osallistuneen yhden tai useamman ilmoitetun laitoksen nimi ja

osoite sekä tarkastustodistuksen päivämäärä ja tarvittaessa todistuksen voimassaoloaika

ja voimassaolon ehdot,
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– tarvittaessa viittaukset noudatettaviin yhteisön eritelmiin,

– sen allekirjoittajan henkilötiedot, jolla on oikeus tehdä sitoumuksia valmistajan tai

tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan puolesta.

________________________
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LIITE IV

JÄRJESTELMÄT

Järjestelmien EY-tarkastusvakuutus

Järjestelmien tarkastusmenettely

1. Järjestelmien EY-tarkastusvakuutuksen sisältö

EY-tarkastusvakuutus ja siihen liittyvät asiakirjat on päivättävä ja allekirjoitettava. Vakuutus

on laadittava samalla kielellä kuin tekniset asiakirjat ja sen on sisällettävä:

– viittaukset asetukseen,

– lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan nimi ja osoite (toiminimi ja täydellinen osoite),

– järjestelmän lyhyt kuvaus,

– järjestelmän vaatimustenmukaisuusvakuutusta annettaessa noudatetun menettelyn

kuvaus (tämän asetuksen 6 artikla),

– soveltuvissa tapauksissa tarkastusmenettelyyn liittyvät tehtävät suorittaneen ilmoitetun

laitoksen nimi ja osoite,

– viittaukset teknisiin asiakirjoihin,
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– tarvittaessa viittaukset yhteisön eritelmiin,

– kaikki asian kannalta olennaiset väliaikaiset tai lopulliset määräykset, joiden mukaisia

järjestelmien on oltava, ja tarvittaessa erityisesti mahdolliset käyttöä koskevat

rajoitukset tai ehdot,

– EY-vakuutuksen voimassaoloaika, jos vakuutus on väliaikainen,

– allekirjoittajan henkilötiedot.

2. Järjestelmien tarkastusmenettely

Järjestelmien tarkastus on menettely, jossa lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja tarkastaa ja

todistaa, että tietty järjestelmä on tämän asetuksen mukainen ja että se voidaan ottaa käyttöön

tämän asetuksen nojalla.

Järjestelmä tarkastetaan kunkin seuraavan tekijän osalta:

– kokonaissuunnitelma,

– järjestelmän kehittäminen ja kokoaminen, mukaan luettuna erityisesti rakenneosien

yhteenliittäminen ja kokonaisuuden säätö,

– toimintavalmiin järjestelmän käyttöönotto,

– soveltuvissa tapauksissa järjestelmän ylläpitoa koskevat erityissäännökset.
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Jos soveltuvassa yhteentoimivuutta koskevassa täytäntöönpanosäännössä edellytetään, että

ilmoitettu laitos osallistuu tarkastusmenettelyyn, ilmoitettu laitos laatii sen jälkeen, kun se on

suorittanut sille kyseisen säännön nojalla kuuluvat tehtävät, vaatimustenmukaisuustodistuksen

sen suorittamien tehtävien osalta. Tämä todistus on tarkoitettu lennonvarmistuspalvelujen

tarjoajalle. Tämän jälkeen lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja laatii EY-tarkastusvakuutuksen

kansallista valvontaviranomaista varten.

3. Tekniset asiakirjat

EY-tarkastusvakuutukseen liitettävien teknisten asiakirjojen on sisällettävä kaikki tarvittavat

järjestelmän ominaisuuksiin liittyvät asiakirjat, mukaan luettuina käyttöä koskevat ehdot ja

rajoitukset, sekä tarvittaessa asiakirjat, jotka todistavat rakenneosien

vaatimustenmukaisuuden.

Mukana on oltava vähintään seuraavat asiakirjat:

– tiedot julkisissa hankinnoissa käytettävien teknisten eritelmien olennaisista osista, joilla

varmistetaan sovellettavien yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen

noudattaminen, sekä tarvittaessa yhteisön eritelmät,

– luettelo tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetuista rakenneosista,
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– jäljennökset EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksista, jotka

edellä mainituilla rakenneosilla on oltava tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti, sekä

niiden lisäksi tarvittaessa jäljennökset ilmoitettujen laitosten suorittamia testejä ja

tutkimuksia koskevista asiakirjoista,

– jos järjestelmän (järjestelmien) tarkastukseen on osallistunut ilmoitettu laitos, kyseisen

laitoksen allekirjoituksellaan varmentama todistus siitä, että järjestelmä on tämän

asetuksen mukainen; tällaisessa todistuksessa on mainittava mahdolliset varaumat, jotka

on esitetty työn kuluessa ja joita ei ole peruttu,

– jos tarkastusmenettelyyn ei ole osallistunut ilmoitettua laitosta, asiakirjat niistä testeistä

ja asennuskokoonpanoista, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että järjestelmä on

olennaisten vaatimusten sekä asian kannalta olennaisiin yhteentoimivuutta koskeviin

täytäntöönpanosääntöihin sisältyvien mahdollisten erityisvaatimusten mukainen.

4. Teknisten asiakirjojen toimittaminen

Tekniset asiakirjat on liitettävä EY-tarkastusvakuutukseen, jonka lennonvarmistuspalvelujen

tarjoaja toimittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle.

Palvelujen tarjoajan on säilytettävä jäljennökset teknisistä asiakirjoista koko järjestelmän

käyttöiän ajan. Ne on toimitettava muille jäsenvaltioille, jos nämä sitä pyytävät.

________________________
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LIITE V

ILMOITETUT LAITOKSET

1. Tarkastusten suorittamisesta vastaava laitos, sen johtaja ja henkilöstö eivät saa suoraan

eivätkä valtuutettuina edustajina osallistua rakenneosien tai järjestelmien suunnitteluun,

valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai ylläpitoon taikka niiden käyttöön. Valmistaja tai

rakentaja ja kyseinen laitos voivat kuitenkin vaihtaa teknisiä tietoja.

2. Tarkastuksista vastaavan laitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava tarkastukset

ammatillisesti mahdollisimman luotettavasti ja teknisesti mahdollisimman pätevästi, eikä

mikään, erityisesti taloudellinen painostus tai houkuttelu saa vaikuttaa heidän arviointiinsa tai

tarkastuksen tuloksiin; tämä koskee erityisesti painostusta ja houkuttelua sellaisten

henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joihin tarkastuksen tulokset vaikuttavat.

3. Laitoksella on oltava käytössään riittävästi henkilöstöä ja tarvittavia välineitä, jotta se voi

hoitaa asianmukaisesti tarkastuksiin liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät; sillä olisi myös

oltava mahdollisuus saada käyttöönsä erityistarkastuksiin tarvittavat laitteet.
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4. Tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä on oltava:

– hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus

– riittävät tiedot heidän suorittamiaan tarkastuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä

kokemus tällaisten tarkastusten suorittamisesta

– tarvittava kyky laatia vakuutuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että

tarkastukset on suoritettu.

5. Tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa riippua

suoritettujen tarkastusten määrästä tai tarkastusten tuloksista.

6. Laitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei sen vastuu kuulu kansallisen lainsäädännön

mukaan jäsenvaltiolle tai jollei jäsenvaltio vastaa itse suoraan tarkastuksista.

7. Laitoksen henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se

saa suorittaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti.

=====================
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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



15851/3/02 REV 3 ADD 1 joh/TOF/mh 2
DG C III    FI

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.
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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."



7251/03 ADD 1 elv/ELV/mh 4
DG C III    FI

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)).
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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.


