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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/  /EY,

annettu ,

yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden

ilma-alusten turvallisuudesta

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,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 103 E, 13.4.2002, s. 351.
2 EYVL C 241, 7.10.2002, s. 33.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2002.
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Euroopan parlamentin 15 päivänä helmikuuta 1996 antamassa päätöslauselmassa lento-

onnettomuudesta Dominikaanisen tasavallan rannikolla1 korostetaan, että yhteisön on tarpeen

omaksua aiempaa aktiivisempi asenne ja kehittää strategia ilmateitse matkustavien tai

lentoasemien läheisyydessä asuvien kansalaistensa turvallisuuden, parantamiseksi.

2) Komissio on antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon yhteisön

lentoturvallisuuden parantamisstrategian suuntaviivoista.

3) Kyseisessä tiedonannossa todetaan selvästi, että turvallisuutta voidaan tehokkaasti parantaa

varmistamalla, että ilma-alukset noudattavat täysimääräisesti kansainvälisiä

turvallisuusnormeja, jotka sisältyvät Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun

kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä 'Chicagon yleissopimus',

liitteisiin.

4) Jotta siviili-ilmailun turvallisuudessa voidaan saavuttaa Euroopassa yhtenäinen ja korkea taso

ja ylläpitää sitä, yhteisössä olisi otettava käyttöön yhdenmukaistettu lähestymistapa

kansainvälisten turvallisuusnormien tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Tätä varten on

yhdenmukaistettava ne asematasotarkastuksia koskevat säännöt ja menettelyt, joita

sovelletaan kolmansien maiden ilma-aluksiin, jotka laskeutuvat jäsenvaltioissa sijaitseville

lentoasemille.

                                                
1 EYVL C 65, 4.3.1996, s. 172.
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5) Jäsenvaltioiden omaksuma yhdenmukainen lähestymistapa kansainvälisten

turvallisuusnormien täytäntöönpanossa estää kilpailun vääristymiä. Yhteinen näkemys

kolmansien maiden ilma-aluksista, jotka eivät täytä kansainvälisiä turvallisuusnormeja, tukee

jäsenvaltioiden asemaa.

6) Jäsenvaltioissa sijaitseville lentoasemille laskeutuvat ilma-alukset olisi tarkastettava, jos

epäillään, että ne eivät täytä kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

7) Jos mitään erityisiä epäilyksiä ei ole, tarkastuksia voidaan tehdä myös pistotarkastuksina,

edellyttäen, että yhteisön oikeutta ja kansainvälistä oikeutta noudatetaan. Tarkastukset olisi

erityisesti tehtävä syrjimättömällä tavalla.

8) Sellaisten ilma-alusten tarkastuksia voitaisiin tehostaa, joissa on jo usein aiemmin todettu

puutteita tai jotka kuuluvat sellaisille lentoyhtiöille, joihin on usein jouduttu kiinnittämään

huomiota.

9) Kussakin jäsenvaltiossa kerättyjen tietojen pitäisi olla kaikkien muiden jäsenvaltioiden ja

komission käytettävissä, jotta voitaisiin valvoa mahdollisimman tehokkaasti, että kolmansien

maiden ilma-alukset noudattavat kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

10) Näistä syistä on tarpeen kehittää yhteisön tasolla menettely kolmansien maiden ilma-alusten

arvioimiseksi ja siihen liittyvät jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten väliset

yhteistoimintajärjestelmät tietojenvaihtoa varten.
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11) Turvallisuuteen liittyvien tietojen arkaluontoisuuden takia jäsenvaltioiden olisi toteutettava

kansallisen lainsäädäntönsä edellyttämät tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan

jäsenvaltioiden vastaanottamien tietojen luottamuksellisuus.

12) Rajoittamatta yleisön oikeutta tutustua komission asiakirjoihin Euroopan parlamentin,

neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta

2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20011 mukaisesti,

komission olisi toteutettava toimenpiteitä kyseisten tietojen levittämiseksi asianosaisille ja

vahvistettava siihen liittyvät ehdot.

13) Jos todetut puutteet ovat selvästi vaaraksi turvallisuudelle, korjaustoimenpidettä edellyttävä

ilma-alus olisi asetettava lentokieltoon, kunnes kansainvälisten turvallisuusnormien

noudattamiseen liittyvät puutteet on korjattu.

14) Olosuhteet lentoasemalla, jolla tarkastus tehdään, voivat olla sellaiset, että toimivaltaisen

viranomaisen on pakko antaa ilma-alukselle lupa siirtyä toiselle lentoasemalle, edellyttäen että

ehtoja turvalliselle siirrolle noudatetaan.

15) Jotta komissio voisi suorittaa tämän direktiivin mukaiset tehtävänsä, sen apuna olisi oltava

teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun

alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/912

12 artiklalla perustettu komitea.

                                                
1 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
2 EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella (EY) N:o 2871/2000 (EYVL L 333, 29.12.2000, s. 47).
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16) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.1

17) Komission olisi annettava asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklalla perustetun komitean

käyttöön muiden yhteisön toimenpiteiden yhteydessä kerättyjä yksittäisiä tapauksia koskevia

tilastoja ja tietoja, joilla voi olla merkitystä siviili-ilmailun turvallisuuden vaarantavien

puutteiden toteamiseksi.

18) On tarpeen ottaa huomioon Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön (JAA) ja

Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) puitteissa tapahtuva yhteistyö ja tietojenvaihto.

Ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointia koskevissa menettelyissä (SAFA) olisi

myös hyödynnettävä mahdollisimman laajasti nykyistä asiantuntemusta.

19) Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) asema olisi otettava huomioon siviili-ilmailun

turvallisuutta koskevassa politiikassa ja myös sellaisten menettelyjen laatimisessa, joiden

tarkoituksena on saavuttaa Euroopan siviili-ilmailun turvallisuudessa korkea ja yhtenäinen

taso ja ylläpitää sitä.

20) Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta

1987 näiden kahden maan ulkoministereiden yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin

lentoaseman käyttöä koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä; näitä järjestelyjä ei vielä

ole otettu käyttöön,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                                
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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1 artikla

Soveltamisala ja tavoite

1. Osana yhteisön yleistä strategiaa yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuuden tason

luomiseksi ja ylläpitämiseksi Euroopassa tässä direktiivissä otetaan käyttöön yhdenmukaistettu

lähestymistapa kansainvälisten turvallisuusnormien tehokkaaseen täytäntöönpanoon yhteisössä

yhdenmukaistamalla ne asematasotarkastuksia koskevat säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan

kolmansien maiden ilma-aluksiin niiden laskeutuessa jäsenvaltioissa sijaitseville lentoasemille.

2. Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta suorittaa muita kuin tämän direktiivin

soveltamisalaan kuuluvia tarkastuksia tai asettaa mikä tahansa niiden lentoasemille laskeutuva ilma-

alus lentokieltoon, kieltää sen toiminta tai asettaa sitä koskevia ehtoja yhteisön ja kansainvälisen

lainsäädännön mukaisesti.

3. Chicagon yleissopimuksessa määritellyt valtion ilma-alukset sekä ilma-alukset, joiden suurin

sallittu lentoonlähtömassa on alle 5 700 kg ja joita ei käytetä kaupalliseen lentoliikenteeseen, eivät

kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

4. On sovittu, että tämän direktiivin soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei vaikuta Espanjan

kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan sen alueen suvereniteettia

koskevassa riita-asiassa, jolla lentoasema sijaitsee.

5. Tätä direktiiviä ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan

ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisellä julkilausumalla 2 päivänä joulukuuta

1987 sovitut järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset

ilmoittavat neuvostolle tällaisen käyttöönoton päivämäärän.
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2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'lentokiellolla' ilma-alukselle annettua nimenomaista kieltoa lähteä lentoasemalta sekä

tarpeellisia toimenpiteitä ilma-aluksen pysäyttämiseksi;

b) 'kansainvälisillä turvallisuusnormeilla' turvallisuusnormeja, jotka sisältyvät Chicagon

yleissopimukseen ja sen liitteisiin, sellaisina kuin ne ovat voimassa tarkastusajankohtana;

c) 'asematasotarkastuksella' kolmansien maiden ilma-alusten liitteen II mukaista tarkastusta;

d) 'kolmannen maan ilma-aluksella' ilma-alusta, jota ei käytetä tai liikennöidä jäsenvaltion

toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

3 artikla

Tietojen keruu

Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä sellaisten tietojen keräämiseksi, joista katsotaan olevan

hyötyä 1 artiklassa mainitun tavoitteen saavuttamisen kannalta, mukaan luettuina:

a) tärkeät turvallisuuteen liittyvät tiedot, jotka perustuvat erityisesti:



8478/1/03 REV 1 8
DG C III    FI

– lentäjien ilmoituksiin,

– huolto-organisaatioiden ilmoituksiin,

– vaaratilanneilmoituksiin,

– jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista riippumattomien muiden

organisaatioiden tietoihin ja

– valituksiin;

b) tiedot asematasotarkastuksen jälkeen toteutetuista toimista, kuten:

– lentokiellosta,

– ilma-alukselle tai lentoliikenteen harjoittajalle annetusta tulokiellosta asianomaiseen

jäsenvaltioon,

– vaadituista korjaavista toimenpiteistä ja

– yhteyksistä lentoliikenteen harjoittajan toimivaltaiseen viranomaiseen;

c) lentoliikenteen harjoittajaa koskevat seurantatiedot, kuten:

– toteutetut korjaavat toimenpiteet ja

– puutteiden toistuminen.

Nämä tiedot säilytetään käyttäen vakiolomaketta, johon sisältyvät liitteessä I olevassa lomakkeessa

esitetyt seikat.
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4 artikla

Asematasotarkastus

1. Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön tarkoituksenmukaiset keinot varmistaakseen, että

kolmansien maiden ilma-aluksille, joiden epäillään jättäneen noudattamatta kansainvälisiä

turvallisuusnormeja ja jotka laskeutuvat jollekin sen kansainväliselle lentoliikenteelle tavallisesti

avoimista lentoasemista, tehdään asematasotarkastus. Toteuttaessaan kyseisiä menettelyjä

toimivaltainen viranomainen kiinnittää erityistä huomiota ilma-aluksiin,

– joiden huonokuntoisuudesta tai ilmeisistä vioista tai puutteista on ilmoitettu,

– joiden on jäsenvaltion ilmatilaan saavuttuaan havaittu liikkuneen poikkeavasti siten, että tämä

aiheuttaa vakavaa huolta turvallisuudesta,

– joiden osalta on aiemmassa asematasotarkastuksessa paljastunut puutteita, jotka antavat

vakavan syyn epäillä, ettei ilma-alus noudata kansainvälisiä turvallisuusnormeja, ja jos

jäsenvaltiolla on syytä epäillä, ettei vikoja ole korjattu,

– kun on todisteita siitä, että rekisteröintivaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät mahdollisesti

harjoita asianmukaista turvallisuusvalvontaa, tai

– kun 3 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot aiheuttavat huolta lentoliikenteen harjoittajan suhteen,

tai kun saman lentoliikenteen harjoittajan käyttämän ilma-aluksen aiempi asematasotarkastus

on paljastanut puutteita.
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2. Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä asematasotarkastusten suorittamiseksi pistotarkastuksina,

vaikka erityistä epäilystä ei olisikaan, kunhan kyseiset säännöt ovat yhteisön ja kansainvälisen

oikeuden mukaisia. Kyseiset tarkastukset on kuitenkin toteutettava syrjimättömästi.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti päätettyjen asianmukaisten

asematasotarkastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden toteuttaminen.

4. Asematasotarkastus on suoritettava liitteessä II esitetyn menettelyn mukaisesti ja käyttäen

asematasotarkastusta koskevaa lomaketta, johon sisältyvät ainakin liitteessä II olevassa

lomakkeessa esitetyt seikat. Asematasotarkastuksen päätyttyä ilma-aluksen päällikölle tai

lentoliikenteen harjoittajan edustajalle on kerrottava asematasotarkastuksen tuloksista, ja jos

merkittäviä vikoja on havaittu, ilmoitus on lähetettävä lentoliikenteen harjoittajalle ja asianomaisille

toimivaltaisille viranomaisille.

5. Suorittaessaan tämän direktiivin mukaisen asematasotarkastuksen asianomaisen

toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä voitavansa tarkastettavalle ilma-alukselle aiheutuvan

kohtuuttoman viivästymisen välttämiseksi.

5 artikla

Tietojen vaihto

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on osallistuttava keskinäiseen tietojen vaihtoon.

Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä luettelo asianomaisten

jäsenvaltioiden kansainväliselle ilmaliikenteelle avoimista lentoasemista, ja luettelossa on

mainittava kunkin kalenterivuoden aikana suoritettujen asematasotarkastusten lukumäärä ja

kolmansien maiden ilma-alusten käyntien määrä kullakin luettelossa mainitulla lentoasemalla.
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2. Kaikki 3 artiklassa tarkoitetut vakioilmoitukset ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut

asematasotarkastuksia koskevat ilmoitukset on annettava viipymättä komissiolle ja pyynnöstä myös

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3. Kun vakioilmoitus osoittaa mahdollisen turvallisuutta uhkaavan vaaran olevan olemassa tai

asematasotarkastusta koskeva ilmoitus osoittaa, ettei ilma-alus täytä kansainvälisiä

turvallisuusnormeja ja saattaa olla uhka turvallisuudelle, ilmoituksesta tiedotetaan viipymättä

jäsenvaltioiden kaikille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

6 artikla

Tietosuoja ja tietojen levittäminen

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tarpeelliset

toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklan mukaisesti vastaanottamiensa tietojen asianmukaisen

luottamuksellisuuden. Jäsenvaltiot voivat käyttää tietoja vain tämän direktiivin tarkoituksiin.

2. Komissio julkaisee vuosittain yhdistelmäraportin, joka on yleisön saatavilla ja sisältää

erittelyn 5 artiklan mukaisesti vastaanotetuista tiedoista. Eritelmässä ei saa mainita tietojen lähdettä.

3. Rajoittamatta yleisön oikeutta saada tutustua komission asiakirjoihin, josta säädetään

asetuksessa (EY) N:o1049/2001, komissio vahvistaa omasta aloitteestaan 10 artiklan 2 kohdassa

tarkoitetun menettelyn mukaisesti toimenpiteitä niihin liittyvine edellytyksineen 1 kohdassa

tarkoitettujen tietojen levittämiseksi asianosaisille. Tällaisten toimenpiteiden, jotka voivat olla joko

yleisiä tai yksittäisiä, on perustuttava tarpeeseen:
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– antaa henkilöille ja organisaatioille tietoja, joita ne tarvitsevat parantaakseen siviili-ilmailun

turvallisuutta,

– levittää ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat tietojen käyttäjän tarkoitusten kannalta ehdottoman

välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa tietojen asianmukainen luottamuksellisuus.

4. Jos ilma-alusten vioista annetaan tietoja vapaaehtoisesti, tietojen lähdettä ei saa mainita

4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa asematasotarkastusraporteissa.

7 artikla

Ilma-aluksen lentokielto

1. Jos kansainvälisiä turvallisuusnormeja jätetään noudattamatta siten, että lentoturvallisuus

selvästi vaarantuu, lentoliikenteen harjoittajan on toteutettava toimenpiteitä puutteiden

korjaamiseksi ennen lennon lähtöä. Jos asematasotarkastuksen suorittava toimivaltainen

viranomainen ei ole vakuuttunut siitä, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan ennen lennon lähtöä,

kyseisen viranomaisen on asetettava ilma-alus lentokieltoon, kunnes vaara on poistettu, ja

ilmoitettava asiasta välittömästi kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toimivaltaisille viranomaisille

ja ilma-aluksen rekisteröintivaltiolle.

2. Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tarkastus suoritettiin, voi yhteistyössä

ilma-aluksen liikennöinnistä vastaavan valtion tai ilma-aluksen rekisteröintivaltion kanssa määrätä

tarvittavat ehdot, joiden mukaisesti ilma-aluksen voidaan sallia lentää sellaiselle lentoasemalle, jolla

puutteet voidaan korjata. Jos vika vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen

voimassaoloon, lentokielto voidaan peruuttaa ainoastaan, jos lentoliikenteen harjoittaja saa luvan

valtiolta tai valtioilta, jonka tai joiden yli kyseinen lento kulkee.
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8 artikla

Turvallisuuden parantaminen ja täytäntöönpanotoimet

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3, 4 ja 5 artiklan vaatimusten täytäntöön

panemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti kerättyjen tietojen pohjalta komissio voi 10 artiklan 2 kohdassa

säädetyn menettelyn mukaisesti toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä 3, 4 ja 5 artiklan

täytäntöönpanon helpottamiseksi, kuten:

– laatia luettelon kerättävistä tiedoista,

– määritellä yksityiskohtaisesti asematasotarkastusten sisällön ja menettelyt,

– määritellä, miten tiedot tallennetaan ja miten niitä levitetään,

– perustaa tai tukea elimiä, jotka hallinnoivat tai käyttävät tietojen keräämiseen ja niiden

vaihtoon tarvittavia välineitä.

3. Edellä 3, 4 ja 5 artiklan nojalla saatujen tietojen perusteella ja 10 artiklan 2 kohdassa säädetyn

menettelyn mukaisesti voidaan päättää tarkoituksenmukaisesta asematasotarkastuksesta ja muista

valvontatoimenpiteistä, jotka kohdistuvat erityisesti tietyn kolmannen maan tiettyyn lentoliikenteen

harjoittajaan tai harjoittajiin siihen asti, kun kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset

ovat päättäneet korjaavia toimenpiteitä koskevista tyydyttävistä järjestelyistä.
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4. Komissio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet toimiakseen yhteistyössä kolmansien maiden

kanssa ja avustaakseen näitä maita niiden pyrkiessä parantamaan lentoturvallisuuden valvontaan

liittyviä valmiuksiaan.

9 artikla

Toiminnan kieltäminen tai sitä koskevien ehtojen asettaminen

Mikäli jäsenvaltio päättää kieltää lentoasemillaan tietyn kolmannen maan tietyn lentoliikenteen

harjoittajan tai harjoittajien toiminnan tai asettaa sille ehtoja siihen saakka, kun kyseisen kolmannen

maan toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet korjaavia toimenpiteitä koskevista tyydyttävistä

järjestelyistä:

a) kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle, joka välittää

tiedot muille jäsenvaltioille,

b) komissio voi 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa muille

jäsenvaltioille suosituksen ulottaa a alakohdan nojalla ilmoitetut toimenpiteet koskemaan

niiden alueella sijaitsevia lentoasemia.

10 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklalla perustettu komitea.
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5. Komissio voi myös kuulla komiteaa kaikissa muissa tämän direktiivin soveltamiseen

liittyvissä kysymyksissä.

11 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...∗∗∗∗ . Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

                                                
∗∗∗∗ kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
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12 artikla

Liitteiden muuttaminen

Tämän direktiivin liitteitä voidaan muuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen.

13 artikla

Kertomus

Komissio laatii viimeistään ......∗∗∗∗  direktiivin ja erityisesti 9 artiklan soveltamisesta kertomuksen,

jossa muun muassa otetaan huomioon yhteisössä ja kansainvälisellä tasolla tapahtunut kehitys.

Kertomukseen voi liittyä ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

                                                
∗∗∗∗ Viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
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15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Kansallinen ilmailuviranomainen (Nimi)

(Valtio)

SAFA

Vakioilmoitus
1Nro: _._._._._._._._-._._-._._._._

2Lähde:............................. SR
3Päivämäärä: .................. ._._._._._._._ 4 Paikka: ....................._._._._
5 (ei käytössä)

6Lentoyhtiö:............................................ _._._ 7AOC-numero:

................................................................. _._._._._._._._._._._._._._
8Valtio: .................................................... _._

9Reitti: lähtöpaikka ..............._._._._ 10Lennon numero: ..._._._._._._._._._
11Reitti: kohde ......................_._._._ 12Lennon numero: ..._._._._._._._._._

13Vuokraajana oleva lentoyhtiö*:…._._._ 14Vuokraajan valtio: ._._

* (tarvittaessa)

15Ilma-aluksen tyyppi ........._._._._ 16Rekisteritunnus_._._._._._._._._._._
17Sarjanumero _._._._._._._._._._._

18Ohjaamomiehistö: lupakirjan myöntänyt valtio: ... ….......…. ……_._
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19Huomiot:

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

20Toteutetut toimet:

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

21 (ei käytössä)

22Kansallisen koordinaattorin nimi

23Allekirjoitus
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LIITE II

I Asematasotarkastuksen olisi käytettävissä oleva aika huomioiden katettava kaikki tai osa

seuraavista näkökohdista:

1. Kansainvälisillä lennoilla tarvittavien asiakirjojen mukanaolon ja voimassaolon

tarkastaminen. Tällaisia ovat esimerkiksi rekisteröintitodistus, lentopäiväkirja,

lentokelpoisuustodistus, miehistön lupakirjat, radiolupa, matkustaja- ja rahtiluettelo jne.

2. Sen tarkastaminen, että miehistön kokoonpano ja pätevyys vastaavat Chicagon

yleissopimuksen liitteiden 1 ja 6 vaatimuksia (ICAO:n liitteet).

3. Toimintaan liittyvien asiakirjojen tarkastaminen (lentotiedot, operatiivinen

lentosuunnitelma, tekninen matkapäiväkirja) ja lennon valmistelun tarkastaminen, jota

tarvitaan sen osoittamiseksi, että lento on valmisteltu ICAO:n liitteen 6 mukaisesti.

4. Kansainvälisessä lentoliikenteessä ICAO:n liitteen 6 mukaisesti vaadittavien

asiakirjojen ja varusteiden mukanaolon ja kunnon tarkistaminen:

– ansiolentolupa,

– melua ja päästöjä koskeva todistus,

– toimintakäsikirja (vähimmäisvarusteluettelo mukaan luettuna) ja lentokäsikirja,

– turvallisuusvarusteet,
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– matkustamon turvavarusteet,

– lentoa varten tarvittavat laitteet, radioliikenne- ja radionavigointilaitteet mukaan
luettuina

– lentotietorekisteröintilaitteet.

5. Sen tarkastaminen, että ilma-aluksen ja sen varusteiden kunto (viat ja korjaukset

huomioon ottaen) takaa ICAO:n liitteessä 8 olevien normien jatkuvan noudattamisen.

II Tarkastuskertomus on laadittava asematasotarkastuksen jälkeen ja siihen on sisällyttävä edellä

esitetyt yleiset vakiotiedot sekä luettelo tarkastetuista seikoista ja siinä on mainittava niissä

havaitut puutteet ja/tai muut mahdolliset erityishuomiot.
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 Kansallinen ilmailuviranomainen (Nimi)

 (Valtio)

 SAFA

 Asematasotarkastus
 1Nro _._._._._._._._-_._-._._._._

 2Lähde: RI

 3Päivämäärä: _._._._._._._ 4Paikka:............................._._._._

 5Paikallinen aika: _._:_._

 

 6Lentoyhtiö:........................................_._._ 7AOC-numero:

............................................................._._._._._._._._._._._._._._

 8Valtio: ................................................_._

 

 9Reitti: lähtöpaikka .............................._._._._ 10Lennon numero:............._._._._._._._._._

 11Reitti: kohde ....................................._._._._ 12Lennon numero:............._._._._._._._._._

 

 13Vuokraajana oleva lentoyhtiö* ......... _._._ 14Vuokraajan valtio: ........._._

 * (tarvittaessa)

 

 15Ilma-aluksen tyyppi ........................_._._._ 16Rekisteritunnus . _._._._._._._._._._._

 17Sarjanumero........ _._._._._._._._._._._

 

 18Ohjaamomiehistö: lupakirjan myöntänyt valtio: ....... .................._._
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 19Huomiot:

 Koodi / Standardi / Huomio

 _._._ _

 _._._ _ 

 _._._ _ 

 _._._ _ 

 _._._ _ 

 _._._ _ 

 _._._ _ 

 _._._ _

 _._._ _ 

 _._._ _ 

 

 20Toteutetut toimet:

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 

 21Tarkastajien nimet: .................................................................................................................

 

 Tätä ilmoitusta on pidettävä ainoastaan selontekona tarkastuksessa esiin tulleista seikoista eikä sitä

saa tulkita ratkaisuksi siitä, että ilma-alus on kunnossa aiottua lentoa varten.

 

 22Kansallisen koordinaattorin nimi

 

 

 23Allekirjoitus
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 Kansallinen ilmailuviranomainen (Nimi)

 (Valtio)
 Kohde  Tarkastettu  Huomautus

 A. Ohjaamo

 Yleistä

    

1. Yleinen kunto .................................................................................................................................. 1 1  
2. Varauloskäynti................................................................................................................................. 2 2  
3. Laitteet............................................................................................................................................. 3 3  

 Asiakirjat  
4. Käsikirjat ........................................................................................................................................ 4 4  
5. Tarkistuslistat .................................................................................................................................. 5 5  
6. Radionavigointikartat ...................................................................................................................... 6 6  
7. Vähimmäisvarusteluettelo................................................................................................................ 7 7  
8. Rekisteröintitodistus ........................................................................................................................ 8 8  
9. Melutodistus (tarvittaessa)............................................................................................................... 9 9  
10. Ansiolentolupa (AOC) tai vastaava ................................................................................................. 10  10  
11. Radiolupa ........................................................................................................................................ 11 11

12. Lentokelpoisuustodistus ................................................................................................................... 12 12

 Lentotiedot

13. Operatiivinen lentosuunnitelma....................................................................................................... 13 13

14. Kuorman jakautuminen.................................................................................................................... 14 14

 Turvallisuusvarusteet

15. Käsikäyttöiset palosammuttimet ...................................................................................................... 15 15

16. Pelastusliivit / kelluntavarusteet ...................................................................................................... 16 16

17. Turvavyöt......................................................................................................................................... 17 17

18. Happilaitteet .................................................................................................................................... 18 18

19. Merkinantolamppu........................................................................................................................... 19 19

 Ohjaamomiehistö     
20. Ohjaamomiehistö............................................................................................................................. 20 20

 Matkapäiväkirja / Tekninen matkapäiväkirja

21. Matkapäiväkirja............................................................................................................................... 21 21

22. Huoltotodiste ................................................................................................................................... 22 22

23. Siirretty vika .................................................................................................................................... 23 23

24. Lentoa edeltävä tarkastus ................................................................................................................ 24 24
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 B. Turvallisuus / Matkustamo

1. Sisäinen yleiskunto.......................................................................................................................... 1 1

2. Lentoemännän istuin....................................................................................................................... 2 2

3. Ensiapupakkaus / lääkintäpakkaus hätätapauksia varten ............................................................... 3 3

4. Käsikäyttöiset palosammuttimet ..................................................................................................... 4 4

5. Pelastusliivit / kelluntavarusteet ..................................................................................................... 5 5

6. Turvavyöt........................................................................................................................................ 6 6

7. Varauloskäynnit sekä niiden valaistus ja merkinnät; taskulamput.................................................. 7 7

8. Pelastusliukumäet / pelastuslautat (tarvittaessa) ............................................................................ 8 8

9. Hapensaanti (miehistö ja matkustajat) .......................................................................................... 9 9

10. Turvallisuusohjeet........................................................................................................................... 10 10

11. Riittävästi matkustamomiehistöön kuuluvia henkilöitä ................................................................... 11 11

12. Pääsy varauloskäyntien luo ............................................................................................................ 12 12

13. Käsimatkatavaroiden turvallisuus .................................................................................................. 13 13

14. Riittävästi istuimia .......................................................................................................................... 14 14

 
 C. Ilma-aluksen kunto

1. Ulkoinen yleiskunto ........................................................................................................................ 1 1

2. Ovet ja luukut ................................................................................................................................. 2 2

3. Ohjainpinnat................................................................................................................................... 3 3

4. Pyörät ja renkaat ............................................................................................................................ 4 4

5. Laskuteline...................................................................................................................................... 5 5

6. Laskutelinekuilu.............................................................................................................................. 6 6

7. Ilmanotto- ja suihkuaukot ............................................................................................................... 7 7

8. Ahtimen siivet ................................................................................................................................. 8 8

9. Potkurit........................................................................................................................................... 9 9

10. Havaitut korjaukset......................................................................................................................... 10 10

11. Havaitut korjaamattomat viat ......................................................................................................... 11 11

12. Vuoto .............................................................................................................................................. 12 12

 
 D. Lasti

1. Lastiruuman yleiskunto................................................................................................................... 1 1

2. Vaaralliset aineet............................................................................................................................ 2 2

3. Lastin turvallisuus ilma-aluksessa .................................................................................................. 3 3

 

=====================
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NEUVOSTO

Bryssel, 13. kesäkuuta 2003 (13.06)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2002/0014 (COD)

8478/1/03
REV 1 ADD 1

AVIATION 75
CODEC 475
OC 211

NEUVOSTON PERUSTELUT
Asia: Neuvoston 13. kesäkuuta 2003 vahvistama yhteinen kanta Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön lentoasemia
käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta
- YHTEINEN NÄKEMYS

Kuuleminen päättyy: 9.6.2003

NEUVOSTON PERUSTELUT
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I Johdanto

Neuvosto pääsi 27.–28.3.2003 yhteispäätösmenettelyn puitteissa (EY-sopimuksen 251 artikla)

poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta.

Direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaistettu lähestymistapa kansainvälisten

turvallisuusnormien tehokkaaseen täytäntöönpanoon yhteisössä yhdenmukaistamalla ne

asematasotarkastuksia koskevat säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan kolmansien maiden ilma-

aluksiin niiden laskeutuessa jäsenvaltioissa sijaitseville lentoasemille.

Neuvosto otti kannassaan huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnon sekä

talous- ja sosiaalikomitean lausunnon.

II Yhteisen kannan erittely

1. Yleistä

Palautetaan mieliin, että komission ehdotuksen teksti perustui suurelta osin yhteiseen kantaan1,

jonka neuvosto vahvisti samaa aihetta koskevan aiemman lainsäädäntömenettelyn puitteissa, jota ei

voitu lopulta saattaa päätökseen Gibraltarin kysymyksen vuoksi. Tätä taustaa vasten neuvosto

saattoi heti alussa hyväksyä useat komission ehdotuksen osat, vaikka se päättikin muuttaa kyseisen

ehdotuksen joitain kohtia lähinnä tekstin yksinkertaistamiseksi, selkeyttämiseksi ja sen

ymmärtämisen helpottamiseksi. Muutokset perustuivat useassa tapauksessa Euroopan parlamentin

tarkistuksiin.

Tärkeimmät neuvoston tekemät muutokset ovat seuraavat:

                                                
1 Yhteinen kanta 37/98, vahvistettu 4.6.1998, EYVL C 227, 20.7.1998, s. 18.



8478/1/03 REV 1 ADD 1 3
DG C III    FI

•  1 artikla (tavoite) ja 2 artikla (soveltamisala) on sulautettu yhdeksi 1 artiklaksi (soveltamisala

ja tavoite). Neuvosto vahvisti säännöstä, jonka mukaan direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden

oikeutta suorittaa muita kuin direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tarkastuksia tai asettaa mikä

tahansa niiden lentoasemille laskeutuva ilma-alus lentokieltoon, kieltää sen toiminta tai

asettaa sitä koskevia ehtoja yhteisön ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti (1 artiklan

2 kohta). Tämän muutoksen nojalla jäsenvaltiot voivat yhteisön ja kansainvälisen

lainsäädännön mukaisesti jatkaa yhteisön ilma-alusten turvallisuustarkastusten suorittamista

ilman että direktiivin soveltamisalaa laajennetaan tällaisiin ilma-aluksiin, mikä aiheuttaisi

oikeudellisia ongelmia.

•  4 artikla (asematasotarkastus): uuden 2 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä

asematasotarkastusten suorittamiseksi pistotarkastuksina, vaikka erityistä epäilystä ei

olisikaan, kunhan kyseiset säännöt ovat yhteisön ja kansainvälisen oikeuden mukaisia.

Kyseiset tarkastukset on kuitenkin toteutettava syrjimättömästi. Tämän kohdan lisääminen

perustuu Euroopan parlamentin tarkistukseen 16, johon neuvosto suhtautui erittäin

myönteisesti.

•  6 artikla (tietosuoja ja tietojen levittäminen):

- Ensimmäinen kohta yhdenmukaistettiin sovittelukomitean 9.4.2003 hyväksymän,

poikkeamien ilmoittamista siviili-ilmailun alalla koskevan Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivin 8 artiklan 1 kohdan tekstin kanssa (2000/0343 COD).

- Toista kohtaa muutettiin siten, että sen sijaan, että jäsenvaltiot julkaisisivat puolen

vuoden välein yleisölle tarkoitetut tiedot, komissio julkaisee vuosittain

yhdistelmäraportin, joka on yleisön saatavilla ja sisältää erittelyn 5 artiklan mukaisesti

vastaanotetuista tiedoista. Eritelmässä ei saa mainita tietojen lähdettä.
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- Kolmas kohta, jossa viitataan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission

asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettuun

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1049/20012, perustuu myös

suurelta osin poikkeamien ilmoittamista siviili-ilmailun alalla koskevaan direktiiviin

(katso sen 7 artiklan 2 kohta).

•  7 artikla (ilma-aluksen lentokielto): tämän artiklan tekstiä tarkistettiin kyseisellä alalla

sovellettavan kansainvälisen käytännön huomioon ottamiseksi.

•  9 artikla (toiminnan kieltäminen tai sitä koskevien ehtojen asettaminen): neuvosto päätti

muuttaa tätä artiklaa siten, että komissio voi antaa muille jäsenvaltioille suosituksen ulottaa

yhden jäsenvaltion kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan tai harjoittajien osalta

toteuttamat toimenpiteet koskemaan niiden alueella sijaitsevia lentoasemia. Neuvoston

mielestä muutos on tarpeen, jotta turvallisuuskysymyksiä koskevat vastuualueet jakautuisivat

tasapainoisesti komission ja jäsenvaltioiden kesken.

•  11 artikla (täytäntöönpano): direktiivin täytäntöönpanoa koskeva määräaika on pidennetty

kolmeen vuoteen.

2. Parlamentin tarkistukset

Neuvosto pyrki ottamaan parlamentin tarkistukset mukaan mahdollisimman suurelta osin. Useita

tarkistuksia ei kuitenkaan ollut mahdollista sisällyttää tekstiin sanatarkasti ja kokonaisuudessaan,

koska asiaankuuluvia tekstejä oli muutettu huomattavasti tai jopa poistettu.

                                                
2 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Näin ollen neuvosto sisällytti yhteiseen kantaansa seuraavat tarkistukset kokonaan tai osittain joko

sanatarkasti tai sisältönsä osalta:

N:o 2 – katso 1 artiklan 2 kohta

N:o 4 – katso johdanto-osan 4 kappale

N:o 5 – katso johdanto-osan 5 kappale

N:o 8 – katso johdanto-osan 19 kappale

N:o 9 – katso johdanto-osan 7 kappale

N:o 11 – katso johdanto-osan 17 kappale

N:o 12 – katso johdanto-osan 18 kappale

N:ot 13 ja 16 – katso 4 artiklan 2 kohta

N:ot 18 ja 20 – katso 6 artiklan 2 kohta.

III Yhteenveto

Neuvoston mukaan sen yhteisen kannan teksti on asianmukainen ja tasapainoinen. Neuvosto toteaa,

että valtaosa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamista tarkistuksista on

sisällytetty yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain joko sanatarkasti tai sisällöltään. Näin ollen

neuvosto katsoo, että sen yhteisen kannan tekstissä otetaan laajalti huomioon parlamentin

tarkistusten tavoitteet.

________________________





10068/03 mas/LS/ell 1
DG C III    FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 4. kesäkuuta 2003 (05.06)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2002/0014 (COD)

10068/03

AVIATION 120
CODEC 764
OC 346

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

Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön lentoasemia käyttävien
kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta
– YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: MAANANTAI 9.6.2003

1. Komissio antoi ehdotuksensa edellä mainituksi direktiiviksi1 14.1.2002.

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 17.7.20022.

3. Alueiden komitea, jota kuultiin, päätti olla antamatta lausuntoa3.

4. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 3.9.20024.

                                                
1 EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 351.
2 EYVL C 241, 7.10.2002, s. 33.
3 Kirje, päivätty 25.3.2002.
4 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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5. Neuvosto ei voinut täysin hyväksyä Euroopan parlamentin lausuntoa ja päätti näin ollen laatia

yhteisen kannan. Neuvosto pääsi yhteisestä kannasta poliittiseen yhteisymmärrykseen

istunnossaan 27. ja 28.3.2003.

6. Lingvistijuristit ovat viimeistelleet yhteisen kannan, ja mikäli pysyvien edustajien komitea

hyväksyy sen, neuvostoa pyydetään

− vahvistamaan yhteinen kanta sellaisena kuin se on asiakirjassa 8478/03

AVIATION 75 CODEC 475 OC 211;

− toimittamaan Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan

mukaisesti neuvoston yhteinen kanta sekä asiakirjassa 8478/03 ADD 1

AVIATION 75 CODEC 475 OC 211 esitetyt neuvoston perustelut;

− merkitsemään pöytäkirjaansa tämän ilmoituksen lisäyksessä 1 oleva lausuma.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 4. kesäkuuta 2003 (05.06)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2002/0014 (COD)

10068/03
ADD 1

AVIATION 120
CODEC 764
OC 346

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: ILMAILU

Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön lentoasemia käyttävien
kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta
– YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: MAANANTAI 9.6.2003

Jäsenvaltiot antoivat seuraavan, 6 artiklan 1 kohtaan (Tietosuoja ja tietojen levittäminen) liittyvän

lausuman merkittäväksi neuvoston istunnon pöytäkirjaan:

"Jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että vaihtaessaan tietoja 5 artiklan mukaisesti tiedot

toimittavan jäsenvaltion on ilmoitettava, missä määrin sen kansallisessa lainsäädännössä

määrätään kyseisten tietojen salassapidosta. Tiedot vastaanottavan jäsenvaltion on varmistettava,

että tiedoille taataan sama luottamuksellisuus."

________________________
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EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
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1- TAUSTAA

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(asiakirja KOM(2002) 8 lopullinen – 2002/0014(COD)): 14. tammikuuta 2002

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 17. heinäkuuta 2002

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 3. syyskuuta 2002

Komissio antoi muutetun ehdotuksen: 26. marraskuuta 2002

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan: 13. kesäkuuta 2003

2- KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Komission direktiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa lentoturvallisuutta varmistamalla, että
yhteisön lentoasemia käyttävät yhteisön ulkopuolisten maiden ilma-alukset noudattavat
kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietoa kerätään ja
levitetään niin, että saadaan riittävästi selvitystä päätösten tekemiseksi matkustajien ja maassa
olevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi vaadittavista toimenpiteistä.

Direktiiviehdotuksessa säädetään, että yhteisön ulkopuolisten maiden ilma-alukset sekä niiden
toiminta ja miehistö tarkastetaan erityisesti silloin, kun on perusteltua epäillä, että
kansainvälisiä turvallisuusnormeja ei noudateta. Mikäli se on aiheellista välittömän
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseiset ilma-alukset asetetaan lentokieltoon sekä päätetään
havaittujen puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja toteutetaan ne.
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3- YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. Yleiset huomautukset

Neuvosto teki yksimielisesti suuren määrän muutoksia komission ehdotukseen. Osa
muutoksista pääasiassa selkeyttää tekstiä, eikä komission alkuperäisen ehdotuksen tavoitteita
ole muutettu.

3.2. Parlamentin tarkistusten sisällyttäminen yhteiseen kantaan

Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen direktiiviksi yhteisön lentoasemia käyttävien
yhteisön ulkopuolisten maiden ilma-alusten turvallisuudesta täysistunnossaan 3. syyskuuta 2002
ja ehdotti siihen joukon tarkistuksia.

Euroopan parlamentin hyväksymistä 19 tarkistuksesta komissio hyväksyy 13: kuusi kokonaan
(tarkistukset 1, 4, 5, 13, 16 ja 22), kuusi vähäisin sanamuodon muutoksin (tarkistukset 2, 9,
11, 18, 20 ja 21) ja yhden osittain (tarkistus 12). Viimeksi mainitun osalta komissio ehdotti
uutta sanamuotoa, joka vastaa tarkistuksen henkeä.

Koska useat artiklat on kirjoitettu uudelleen, osa Euroopan parlamentin tarkistusten
sanamuodoista, sellaisina kuin ne ovat komission muutetussa ehdotuksessa, on sittemmin
muuttunut. Näin on käynyt tarkistuksille 2, 4, 5, 13, 18 ja 20. Tarkistukset 9, 11, 12 ja 16 on
kuitenkin sisällytetty yhteiseen kantaan. Tarkistuksia 1, 21 ja 22 ei ole sisällytetty yhteiseen
kantaan, mutta tämä ei vaikuta direktiivin keskeiseen asiasisältöön. Näin ollen komissio
katsoo, että yhteisessä kannassa otetaan huomioon huomattava muutos, joka koskee Euroopan
parlamentin vaatimaa pistotarkastuksia koskevan säännöksen sisällyttämistä 4 artiklan
2 kohtaan, ja että yhteisessä kannassa otetaan suurelta osin periaatteellisesti huomioon myös
Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämät muut huomiot.

3.3. Komission huomautukset neuvoston lisäämistä uusista säännöksistä

Seuraavassa käsitellään keskeisiä lisäyksiä, jotka neuvosto on tehnyt yhteiseen kantaan:

� 1 artikla (Tavoite) ja 2 artikla (Soveltamisala) on yhdistetty yhdeksi artiklaksi, jossa
korostetaan sitä, että direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta suorittaa muita ilma-
aluksiin kohdistuvia tarkastuksia ja toteuttaa tällaisten tarkastusten seurauksena
turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Muutoksella varmistetaan, että
Euroopan parlamentin ja useiden jäsenvaltioiden esittämälle toiveelle siitä, että myös
yhteisön ilma-aluksia on voitava tarkastaa, annetaan oikeudellinen vahvistus ilman, että on
tarpeen laajentaa direktiivin soveltamisalaa, mikä olisi aiheuttanut useita oikeudellisia ja
toimintaan liittyviä ongelmia. Komissio hyväksyy muutoksen.

� 4 artikla (Asematasotarkastus): Uuden 2 kohdan sanamuoto eroaa komission ehdotuksen
sanamuodosta, joka perustui Euroopan parlamentin tarkistukseen. Komissio hyväksyy
uuden sanamuodon.
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� 6 artikla (Tietosuoja ja tietojen levittäminen): Sanamuotoa on muutettu, jotta se vastaisi
paremmin sanamuotoa, jota on käytetty yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja
Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1592/20021 ja ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla. Mainittu
ehdotus on parhaillaan sovittelumenettelyssä.

� 6 artiklan 2 kohta (Julkinen kertomus): Komission ehdotuksessa vaadittiin jäsenvaltioita
julkaisemaan kertomus direktiivin soveltamisessa tapahtuneesta edistymisestä ja siinä
saavutetuista tuloksista. Yhteisessä kannassa neuvosto siirtää kertomuksen laatimisen
komissiolle. Muutos lisää komission yksiköiden työtaakkaa, mikä Euroopan parlamentin ja
neuvoston on otettava huomioon antamalla komission käyttöön tarvittavat voimavarat
tämän uuden säännöksen noudattamiseksi.

� 7 artikla (Ilma-aluksen lentokielto): Sanamuotoa on muutettu, jotta se vastaisi paremmin
voimassa olevia kansainvälisiä käytäntöjä. Komissio hyväksyy muutetun sanamuodon,
sillä se ei muuta artiklan asiasisältöä.

� 9 artikla (Toiminnan kieltäminen tai sitä koskevien ehtojen asettaminen): Artiklaan tehty
muutos rajoittaa pelkäksi suositukseksi sen, että yhden jäsenvaltion toteuttama toimenpide,
joka kohdistuu turvallisuusnormeja noudattamatta jättäneeseen liikenteenharjoittajaan,
voidaan laajentaa koskemaan koko yhteisöä, kun taas komission ehdotuksessa säädettiin
toimenpiteen sitovammasta laajentamisesta.

� 10 artikla (Päätöksentekomenettely): Artiklaa on muutettu lisäämällä siihen uusi 3 kohta
yhdenmukaisuuden takaamiseksi 9 artiklaan tehdyn muutoksen kanssa.

� 11 artikla (Täytäntöönpano): Komission ehdotuksessa säädetty kahden vuoden määräaika
direktiivin panemiseksi täytäntöön on muutettu yhteisessä kannassa kolmeksi vuodeksi.

4- PÄÄTELMÄ

Komissio hyväksyy neuvoston yksimielisesti vahvistaman yhteisen kannan tekstin, sillä se on
yhdenmukainen alkuperäisen ehdotuksen pääperiaatteiden kanssa. Lisäksi siinä otetaan
suurelta osin huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät
tarkistukset.
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