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

annettu ,

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten

neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta

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,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EUVL C
2 EUVL C 234, 30.9.2003, s. 21.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. syyskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa

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

1) Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kansainvälisiä lentoliikennesuhteita on yleensä

säännelty kahdenvälisillä lentoliikennesopimuksilla, niiden liitteillä ja muilla asiaan liittyvillä

kahdenvälisillä tai monenvälisillä järjestelyillä.

2) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asioissa C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98,

C-471/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98 antamien tuomioiden mukaan yhteisöllä on

yksinomainen toimivalta tällaisten sopimusten eri kysymysten osalta.

3) Tuomioistuin on myös selventänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien oikeutta hyödyntää

sijoittautumisoikeutta yhteisön alueella, myös oikeutta syrjimättömään markkinoille pääsyyn.

4) Kun on ilmeistä, että sopimuksen kohteena oleva asia kuuluu osittain yhteisön ja osittain sen

jäsenvaltioiden toimivaltaan, on olennaisen tärkeää varmistaa tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden

ja yhteisön toimielinten välillä sekä neuvotteluprosessissa ja sopimuksenteossa että tehtyjen

sitoumusten noudattamisessa. Tämä yhteistoimintavelvollisuus perustuu vaatimukseen, jonka

mukaan yhteisöä on edustettava yhtenäisesti kansainvälisissä yhteyksissä. Yhteisön

toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet parhaan mahdollisen

yhteistyön varmistamiseksi tässä suhteessa.
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5) Tällä asetuksella perustetun jäsenvaltioiden ja komission välisen yhteistyömenettelyn ei

pitäisi vaikuttaa toimivallan jakoon yhteisön ja jäsenvaltioiden välillä yhteisön oikeuden

mukaisesti, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin sitä tulkitsee.

6) Kaikki jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden nykyiset kahdenväliset sopimukset, joihin

sisältyy yhteisön oikeuden vastaisia määräyksiä, olisi muutettava tai korvattava uusilla

sopimuksilla, jotka ovat täysin yhteisön oikeuden mukaisia.

7) Jäsenvaltiot voivat tehdä muutoksia voimassa oleviin sopimuksiin ja huolehtia niiden

täytäntöönpanon hallinnoinnista siihen asti, kun yhteisön tekemä sopimus tulee voimaan,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan

soveltamista.

8) On olennaisen tärkeää varmistaa, että neuvotteluja käyvä jäsenvaltio ottaa huomioon yhteisön

oikeuden, laajemmat yhteisön edut sekä käynnissä olevat yhteisön neuvottelut.

9) Jos jäsenvaltio haluaa lentoliikenteen harjoittajien olevan mukana neuvotteluprosessissa,

kaikkia kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneita lentoliikenteen harjoittajia olisi

kohdeltava tasapuolisesti.
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10) Jäsenvaltion alueelle sijoittautuminen merkitsee lentoliikenteen tosiasiallista harjoittamista

pysyvin järjestelyin. Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla eli sillä, onko kyseessä

sivuliike vai tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei pitäisi olla tässä suhteessa ratkaisevaa

merkitystä. Jos yritys on sijoittautunut usean jäsenvaltion alueelle perustamissopimuksen

määritelmän mukaisesti, sen olisi kansallisten säännösten kiertämisen välttämiseksi

varmistettava, että kukin toimipaikka täyttää velvoitteet, joita yhteisön oikeuden mukaisesti

voidaan asettaa sen toimintaan sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.

11) Sen varmistamiseksi, ettei yhteisön lentoliikenteen harjoittajien oikeuksia rajoiteta

perusteettomasti, kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin ei saisi sisällyttää uusia

järjestelyitä, joilla vähennetään niiden yhteisön lentoliikenteen harjoittajien määrää, jotka

voidaan nimetä palvelujen tarjoajiksi tietyillä markkinoilla.

12) Jäsenvaltioiden olisi luotava syrjimättömät ja avoimet menettelyt liikenneoikeuksien

jakamiseksi yhteisön lentoliikenteen harjoittajien kesken. Näitä menettelyjä soveltaessaan

jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon tarve säilyttää lentoliikennepalvelujen

jatkuvuus.

13) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

14) Jäsenvaltiot voivat vedota neuvottelemiensa kahdenvälisten sopimusten määräysten

luottamuksellisuuteen ja pyytää komissiota olemaan jakamatta tietoja muille jäsenvaltioille.

                                                
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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15) Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta

1987 sopineet ulkoministereidensä yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin lentoaseman käyttöä

koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä. Näitä järjestelyjä ei ole vielä otettu käyttöön.

16) Asetuksen tavoitteita, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujen

koordinointi lentoliikennesopimusten tekemiseksi, yhdenmukaistetun lähestymistavan

varmistaminen sopimusten täytäntöönpanossa ja soveltamisessa sekä sen tarkastaminen, että

sopimukset ovat yhteisön oikeuden mukaisia, ei voida saavuttaa riittävällä tavalla

jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan tämän asetuksen yhteisönlaajuisen soveltamisalan

vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä

perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä

artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä,

mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:
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1 artikla

Ilmoittaminen komissiolle

1. Jäsenvaltio voi aloittaa kolmannen maan kanssa neuvottelut uuden lentoliikennesopimuksen

tekemisestä tai voimassa olevan sopimuksen, sen liitteiden tai minkä tahansa muun asiaan liittyvän,

yhteisön toimivaltaan osittain kuuluvan kahdenvälisen tai monenvälisen järjestelyn muuttamisesta,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivaltaa, edellyttäen, että

– neuvotteluihin sisällytetään asiaankuuluvat, jäsenvaltioiden ja komission yhteisesti laatimat

vakiolausekkeet; ja että

– noudatetaan 2–4 kohdassa säädettyä ilmoitusmenettelyä.

Komissio kutsutaan tarvittaessa osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

2. Jos jäsenvaltio aikoo aloittaa tällaiset neuvottelut, sen on ilmoitettava aikeistaan kirjallisesti

komissiolle. Tähän ilmoitukseen on sisällyttävä jäljennös voimassa olevasta sopimuksesta, jos

sellainen on, ja muut asian kannalta merkitykselliset asiakirjat, ja siinä on ilmoitettava, mitä

sopimuksen määräyksiä neuvottelut koskevat ja mikä on neuvottelujen tavoite, sekä kaikki muut

merkitykselliset tiedot. Komissio saattaa tällaiset ilmoitukset ja pyynnöstä myös niihin liitetyt

asiakirjat muiden jäsenvaltioiden saataville kuitenkin salassapitovelvollisuutta noudattaen.
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Tiedot on toimitettava vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen kyseessä olevan kolmannen maan

kanssa käytävien virallisten neuvottelujen suunniteltua alkamisajankohtaa. Jos viralliset neuvottelut

aiotaan poikkeuksellisten olosuhteiden takia aloittaa alle yhden kuukauden varoitusajalla,

jäsenvaltion on toimitettava tiedot mahdollisimman pian.

3. Jäsenvaltiot voivat esittää huomautuksia jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut 2 kohdan

mukaisesti aikeestaan aloittaa neuvottelut. Jäsenvaltion on otettava tällaiset huomautukset

mahdollisuuksien mukaan huomioon käydessään neuvotteluja.

4. Jos komissio 15 työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta

katsoo, että neuvottelut saattavat

– olla haitaksi meneillään olevien kyseisen kolmannen maan ja yhteisön välisten neuvottelujen

tavoitteiden kannalta ja/tai

– johtaa yhteisön oikeuden vastaiseen sopimukseen,

se ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle.

2 artikla

Sidosryhmien kuuleminen ja

niiden osallistuminen neuvotteluihin

Kun lentoliikenteen harjoittajien ja muiden asianosaisten on määrä olla osallisina 1 artiklassa

tarkoitetuissa neuvotteluissa, jäsenvaltioiden on kohdeltava tasavertaisesti kaikkia

perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluville alueilleen sijoittautuneita yhteisön

lentoliikenteen harjoittajia.



13732/1/03 REV 1 RR/ep 8
DG C III    FI

3 artikla

Kielto ottaa käyttöön rajoittavampia järjestelyjä

Jäsenvaltio ei saa sitoutua kolmannen maan kanssa kyseisten kahden osapuolen välisellä

lentoliikennemarkkina-alueella kokonaisuudessaan eikä myöskään tiettyjen kaupunkien välillä

uusiin järjestelyihin, joilla vähennetään sellaisten yhteisön lentoliikenteen harjoittajien lukumäärää,

jotka voidaan voimassa olevien järjestelyjen mukaisesti nimetä palvelujen tarjoajiksi jäsenvaltion

alueen ja kyseisen kolmannen maan välillä.

4 artikla

Sopimusten tekeminen

1. Kun sopimus on allekirjoitettu, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle

neuvottelujen tuloksesta ja toimitettava sille asian kannalta merkitykselliset asiakirjat.

2. Jos neuvottelut ovat johtaneet sopimukseen, joka sisältää 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut

asiaankuuluvat vakiolausekkeet, jäsenvaltio saa tehdä sopimuksen.

3. Jos neuvottelut ovat johtaneet sopimukseen, joka ei sisällä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja

asiaankuuluvia vakiolausekkeita, jäsenvaltiolle annetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua

menettelyä noudattaen lupa tehdä sopimus edellyttäen, että siitä ei ole haittaa yhteisön yhteisen

liikennepolitiikan tavoitteelle ja tarkoitukselle. Jäsenvaltio voi soveltaa sopimusta tilapäisesti,

kunnes kyseinen menettely on johtanut tulokseen.
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4. Huolimatta siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, kyseiselle jäsenvaltiolle voidaan antaa

7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen lupa soveltaa sopimusta tilapäisesti ja/tai

tehdä sopimus, jos komissio neuvottelee parhaillaan saman kolmannen maan kanssa maakohtaisen

valtuutuksen tai komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa

tiettyjen kahdenvälisissä sopimuksissa olevien määräysten korvaamisesta yhteisön sopimuksella ...

tehdyn neuvoston päätöksen 2003/.../EY1 perusteella.

5 artikla

Liikenneoikeuksien jakaminen

Jos jäsenvaltio tekee sellaisen sopimuksen tai muutoksen sopimukseen tai sen liitteisiin, joka

rajoittaa liikenneoikeuksien käyttöä tai niiden yhteisön lentoliikenteen harjoittajien lukumäärää,

jotka voidaan nimetä käyttämään liikenneoikeuksia, kyseisen jäsenvaltion on varmistettava, että

liikenneoikeudet jaetaan niihin oikeutettujen yhteisön lentoliikenteen harjoittajien kesken

syrjimättömän ja avoimen menettelyn perusteella.

6 artikla

Menettelyjen julkaiseminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle menettelyistä, joita ne noudattavat 5 artiklan

ja soveltuvissa tapauksissa 2 artiklan soveltamiseksi. Asiasta tiedottamiseksi komissio huolehtii

menettelyjen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä kahdeksan viikon kuluessa

niiden vastaanottamisesta. Mahdollisista uusista menettelyistä ja myöhemmin tehtävistä

muutoksista käytössä oleviin menettelyihin on ilmoitettava komissiolle vähintään kahdeksan

viikkoa ennen niiden voimaantuloa, niin että komissio voi huolehtia niiden julkaisemisesta

Euroopan unionin virallisessa lehdessä kahdeksan viikon määräajassa.

                                                
1 EUVL L ...
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7 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen

lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)

N:o 2408/921 11 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa, ottaen

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

Luottamuksellisuus

Kun jäsenvaltiot antavat komissiolle 1 ja 4 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia neuvotteluista ja

niiden tuloksista, niiden on ilmoitettava komissiolle selvästi, onko joitakin ilmoituksiin sisältyviä

tietoja käsiteltävä luottamuksellisina ja voidaanko ne antaa muille jäsenvaltioille. Komissio ja

jäsenvaltiot varmistavat, että luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja käsitellään Euroopan

parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä

toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20012

4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

                                                
1 EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
2 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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9 artikla

Gibraltar

1. Tämän asetuksen soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei rajoita Espanjan kuningaskunnan

eikä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellista asemaa kiistassa sen alueen suvereniteetista, jolla

lentoasema sijaitsee.

2. Tätä asetusta 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 päivämäärän, jona nämä järjestelyt otetaan käyttöön.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä 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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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti 26.2.2003 ehdotuksen asetukseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien

maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 2.9.2003 ja talous-

ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 16.7.2003. Alueiden komitea ilmoitti neuvostolle,

ettei se aio antaa lausuntoaan tästä asiasta.

3. Neuvosto vahvisti 5. joulukuuta 2003 yhteisen kantansa Euroopan yhteisön

perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

II TAVOITE

Ehdotus tehtiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tehtyä 5.11.2002 päätöksensä kahdeksan

jäsenvaltion Yhdysvaltojen kanssa tekemistä kahdenvälisistä lentoliikennesopimuksista.

Näissä päätöksissä vahvistettiin se, että kyseisiin sopimuksiin sisältyi yhteisön yksinomaiseen

toimivaltaan kuuluvia säännöksiä. Näiden päätösten seuraukset olivat kuitenkin paljon tätä

laajemmat. Yhteisöjen tuomioistuin näet vahvisti, että jäsenvaltioilla ei ole yksinomaista

toimivaltaa neuvotella ja tehdä klassisia kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia.

Tarkasteltavana olevalla ehdotuksella vastataan tähän tilanteeseen pyrkimällä laatimaan

järjestelmä, jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat edelleen neuvotella ja panna täytäntöön

kyseisiä sopimuksia noudattaen samalla yhteisön lainsäädäntöä tällä "jaetun toimivallan"

alalla.
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III YHTEISEN KANNAN ANALYYSI

1. Tärkeimmät muutokset

Samalla kun neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen perusperiaatteet, se teki useita tärkeitä

muutoksia tekstin sisältöön ja rakenteeseen ja erityisesti 1 ja 4 artiklaan, joissa käsitellään

yhteisön ilmoittamis- ja valtuutusjärjestelmää. Näissä muutoksissa otetaan huomioon se

jäsenvaltioiden tärkeimpänä pitämä ongelma, että tällä asetuksella perustettavan järjestelmän

olisi toimittava käytännössä niin, että jäsenvaltiot voivat edelleen neuvotella uusia sopimuksia

ja ajantasaistaa jo voimassa olevia sopimuksia tavalla, joka on sekä tehokas että vastaa

lentoliikennepalvelujen maailmanlaajuisten markkinoiden alati vaihtuviin haasteisiin.

Tätä silmällä pitäen olisi korostettava erityisesti kolmea muutosta:

– ehdotetun asetuksen soveltamisalaa on laajennettu niin, että mukaan otetaan

myös tapaukset, joissa jäsenvaltiot neuvottelevat sellaisen kolmannen maan

kanssa, jonka kanssa myös komissio käy neuvotteluja yhteisön puolesta. Tällä

soveltamisalan laajentamisella neuvosto voi turvata sen, että käsite rinnakkaiset

neuvottelut yhteisön ja kansallisella tasolla hyväksytään. Näin voidaan muun

muassa toteuttaa rutiininomainen voimassa olevien sopimusten ajantasaistaminen,

ennen kuin yhteisön tasolla käytävien neuvottelujen tulokset ovat selvillä;

– on otettu käyttöön nopeutettu menettely, jota soveltamalla jäsenvaltiot voivat

automaattisesti tehdä sopimuksia yhteisön puolesta, jos ne sisällyttävät

sopimuksiin tiettyjä vakiolausekkeita;

– on otettu käyttöön periaate, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat väliaikaisesti

soveltaa sopimuksia, ennen kuin yhteisön tarkistusmenettelyjen tulokset ovat

selvillä;
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Näiden muutosten tuloksena on saatu aikaan kaikki mahdolliset skenaariot kattavat laajat

sääntelypuitteet. Uuden 4 artiklan mukaisesti komissiolla on toimivalta estää sopimuksen

teko, jos neuvottelut ovat johtaneet sopimukseen, joka ei sisällä yhteisön vakiolausekkeita (ja

sopimus voi näin ollen loukata yhteisön lainsäädäntöä), tai jos komissio käy samanaikaisesti

itse neuvotteluja saman kolmannen maan kanssa neuvostolta saamansa valtuutuksen pohjalta.

Kummassakin tapauksessa komissio tekee päätöksen yhdessä jäsenvaltioiden neuvoa-antavan

komitean kanssa. Neuvosto pitää koko järjestelmää tasapainoisena ja kohtuullisena: siinä

otetaan huomioon komission institutionaalinen asema Euroopan yhteisön

perustamissopimuksen vartijana, mutta korostetaan myös, että menettelyjen on oltava nopeita

ja helposti hallittavia ja niitä on sovellettava vain ehdottomasti tarpeellisissa tapausryhmissä.

2. Muita merkittäviä muutoksia

Komission ehdotukseen on tehty muita, vähemmän olennaisia mutta silti merkittäviä

muutoksia:

– Jäsenvaltioiden velvollisuus ilmoittaa tulevista neuvotteluista kullekin muulle

jäsenvaltiolle on poistettu 1 artiklasta. Uudessa versiossa komissio tallentaa

keskitetysti tällaiset ilmoitukset, jotka sen on annettava tiedoksi muille

jäsenvaltioille. Näin järjestelmästä on tehty vähemmän byrokraattinen ja

kevyempi.

– 2 artiklan tekstiä on laajennettu niin, että siinä edellytetään kaikkien osapuolten

(eikä ainoastaan lentoliikenteen harjoittajien) tasavertaista kohtelua neuvotteluihin

osallistumisen osalta.

– Rajoittavampien järjestelyjen kieltoa koskevan 3 artiklan tarkoitusta on

selkeytetty.

– 6 artiklaan on lisätty menettelyjen julkaisemista koskeva aikataulu. (Aiemmin

säädettiin määräajasta vain muutosten mutta ei itse menettelyjen julkaisemisen

osalta.)



13732/1/03 REV 1 ADD 1 vk/EM/aj 5
DG C III    FI

– Luottamuksellisuuden (8 artikla, aiemmin 7 artikla) osalta on säilytetty komission

ehdotuksen alkuperäinen tarkoitus – luottamuksellisuutta koskevilla rajoituksilla

voitaisiin estää ilmoitusten antaminen muille jäsenvaltioille –, mutta sitä on

selkeytetty.

– Gibraltarin lentoasemaa koskevat vakiosäännökset on lisätty.

3. Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä annetun lausunnon tarkastelu

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä annetussa lausunnossa esitetyt ongelmat

ovat pitkälti samanlaisia jäsenvaltioiden esittämien ongelmien kanssa. Sen vuoksi voidaan

perustellusti sanoa, että Euroopan parlamentin lausunto on otettu yleisesti ottaen hyvin

huomioon yhteisessä kannassa. Yksittäisten tarkistusten erityistä sanamuotoa ei kuitenkaan

ole aina ollut mahdollista noudattaa, koska neuvosto on tehnyt merkittäviä rakenteellisia

muutoksia erityisesti 1 ja 4 artiklaan.

a) Yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain sisällytetyt tarkistukset

Tarkistukset 1, 2 ja 3

Hyväksytty sellaisinaan.

Tarkistus 11

Hyväksytty osittain ja periaatteeltaan. Parlamentin ehdottama rajaus "virallisiin"

neuvotteluihin käy ilmi 4 artiklan 4 kohtaan lisätystä edellytyksestä, jonka mukaan

komission on neuvoteltava "samanaikaisesti".
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Tarkistus 12

Hyväksytty periaatteeltaan. Tarkistuksen ensimmäisessä osassa olevan tekstin

siirtäminen 2 kohtaan on tekstinlaadintaa koskeva muutos, jota neuvosto on

periaatteessa noudattanut. Neuvosto on noudattanut Euroopan parlamentin tarkistusta

myös sikäli, että edellytys jäsenvaltion suorasta ilmoittamisesta muille jäsenvaltioille on

poistettu. Ilmoituksen aikataulua koskeva lisäjousto (lisätty ilmaisu "periaatteessa") on

sisällytetty neuvoston tekstiin lisäämällä poikkeus yhden kuukauden määräaikaan

"poikkeuksellisista olosuhteista johtuen".

Tarkistus 19

Hyväksyttävissä ottaen huomioon, että vastaava teksti on jo 4 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 14

Ensimmäinen osa hyväksytty periaatteeltaan.

Tarkistus 15

Hyväksytty periaatteeltaan. Neuvosto on pyrkinyt muotoilemaan 3 artiklan selkeämmin

Euroopan parlamentin tarkistusta noudattaen.

b) Tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

Tarkistukset 4 ja 14 (jälkiosa) koskevat sijoittautumisen käsitettä, joka on peräisin

Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta ja jota yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut

monissa päätöksissään. Tästä määritelmästä voidaan poiketa johdetussa oikeudessa

hyvin rajoitetusti.

Tarkistus 5 ei ole yhdenpitävä artiklan kanssa.
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Tarkistuksella 6 yritetään muuttaa säädösten johdanto-osassa käytettävää toissijaisuutta

ja suhteellisuutta koskevaa vakiintunutta sanamuotoa.

Tarkistus 7 ei sovi hyvin artiklojen tekstiin ja tuntuu epäjohdonmukaiselta, koska

kahdenväliset sopimukset kuuluvat "jaetun toimivallan" piiriin.

Tarkistukset 8, 9 ja 10 eivät koske jäsenvaltioiden tasolla käytäviä neuvotteluja eivätkä

siten ole asianmukaisia tämän asetuksen johdanto-osan kappaleiksi. Tällaiset poliittiset

ongelmat sisällytetään tyypillisemmin komissiolle annettaviin neuvotteluvaltuutuksiin,

jotka ovat ilman muuta asiakirjoja, joita ei julkaista.

Tarkistusta 13 ei voida hyväksyä, koska neuvosto pitää tärkeänä, että jäsenvaltio voi

esittää huomautuksia toisen jäsenvaltion käymistä neuvotteluista.

Tarkistuksen 18 osalta neuvosto katsoo, että yhteisen kannan luottamuksellisuutta

koskevat säännökset ovat selkeämmät ja toimivat käytännössä paremmin.

4. Yhteenveto

Neuvosto katsoo, että yhteinen kanta ilmentää oikeudenmukaista ja kohtuullista tasapainoa,

jossa maailmanlaajuisten ilmailumarkkinoiden toiminnan edellyttämät pragmaattiset ja

toimivat mekanismit yhdistyvät yhteisöjen tuomioistuimen tulkitsemiin,

perustamissopimuksesta johtuviin oikeudellisiin vaatimuksiin. Päästessään

yhteisymmärrykseen tästä yhteisestä kannasta neuvosto on pyrkinyt ottamaan

mahdollisimman hyvin huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esiin

tuomat ongelmat.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 25. marraskuuta 2003 (27.11)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2003/0044 (COD)

15247/03

AVIATION 238
RELEX 444
CODEC 1664
OC 760

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Coreper/Neuvosto
Asia: ILMAILU

Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden
välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta
– YHTEINEN NÄKEMYS

Kuuleminen päättyy torstaina 4.12.2003

1. Komissio antoi 26.2.2003 ehdotuksensa edellä mainituksi asetukseksi. Talous- ja

sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 16.–17.7.2003 ja alueiden komitea, jota asiassa kuultiin,

päätti olla antamatta lausuntoa.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 1.–4.9.2003 pidetyssä

täysistunnossa (ks. asiak. 11511/03).

3. Neuvosto ei voinut kokonaan hyväksyä parlamentin lausuntoa ja päätti sen vuoksi laatia

yhteisen kannan. Istunnossaan 9.10.2003 neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen

kyseisestä yhteisestä kannasta.
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4. Pysyvien edustajien komitea voisi näin ollen pyytää neuvostoa, että se:

– vahvistaisi jonkin tulevan istuntonsa A-kohtana asiakirjassa 13732/03 AVIATION 210

RELEX 389 CODEC 1430 OC 644 olevan yhteisen kannan;

– toimittaisi neuvoston yhteisen kannan Euroopan parlamentille EY:n

perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti asiakirjassa 13732/03 AVIATION 210

RELEX 389 CODEC 1430 OC 644 ADD 1 olevine perusteluineen;

– merkitsisi istuntonsa pöytäkirjaan tämän ilmoituksen lisäyksessä 1 olevat lausumat.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 25. marraskuuta 2003 (27.11)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2003/0044 (COD)

15247/03
ADD 1

AVIATION 238
RELEX 444
CODEC 1664
OC 760

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Coreper/Neuvosto
Asia: ILMAILU

Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden
välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta
– YHTEINEN NÄKEMYS

Kuuleminen päättyy torstaina 4.12.2003

Tämän lisäyksen liitteinä ovat neuvoston ja jäsenvaltioiden lausumat merkittäviksi neuvoston sen

istunnon pöytäkirjaan, jossa tämä yhteinen kanta vahvistetaan.

________________________
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LIITE I

Neuvoston lausuma sijoittautumisoikeudesta

Sijoittautumisoikeuden käyttö, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ns. open skies -asioissa

antamiin tuomioihin perustuvan oikeuskäytännön mukaisesti, myönnetään sellaisille yhteisön

lentoliikenteen harjoittajille, joilla on yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vakiintuneita ja

pysyviä organisaatiorakenteita; jäsenvaltioiden tehtävä on tarkastella yhteisön oikeuden mukaisesti

kyseisten rakenteiden luonnetta.

Jäsenvaltiolla on oikeus vaatia, että sen alueelle asettuneet yhteisön lentoliikenteen harjoittajat

noudattavat asiaan kuuluvaa kansallista lainsäädäntöä, muun muassa sovellettavaa ilmailua

koskevaa erityissääntelyä, mukaan lukien lentoturvallisuutta ja ilmailun turvaamista koskevaa

sääntelyä, sekä vero- ja sosiaalilainsäädäntöä, yhteisön oikeuden mukaisesti ja yhteisön periaatteita,

erityisesti syrjimättömyyden periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Jäsenvaltiolla on myös oikeus syrjimättömin edellytyksin vaatia sijoittautuneelta yhteisön

liikenteenharjoittajalta, että sen turvallisuudesta vastaava henkilöstö on pysyvästi läsnä kyseisen

jäsenvaltion alueella.

Neuvosto panee merkille jäsenvaltioiden lausuman yhteistyöstä kaikilla aloilla, jotka liittyvät

ilma-alusten ja niiden liikennöinnin turvallisuuteen.

________________________
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LIITE II

Jäsenvaltioiden lausuma (liittyen ehdotuksiin yhteisön nimeämistä koskeviksi

vakiolausekkeiksi, jotka on oheistettu tähän lausumaan)

Jäsenvaltiot vahvistavat täten sitoutuneensa yhteistyöhön kaikilla aloilla, jotka koskevat

ilma-alusten ja niiden liikennöinnin turvallisuutta.

Jos jäsenvaltio nimeää jonkin kolmannen maan kanssa tekemänsä kahdenvälisen

lentoliikennesopimuksen mukaisesti yhteisön lentoliikenteen harjoittajan, jolla on toisen

jäsenvaltion lupa, niin:

a) siinä tapauksessa että asianomainen kolmas maa esittää kysymyksiä tai pyyntöjä, jotka

koskevat turvallisuusnormien ja -vaatimusten ylläpitämistä ja hallintoa yhteisön

lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa, jäsenvaltion, joka vastaa luvan antamisesta

liikenteenharjoittajalle ja sen tosiasiallisesta sääntelyvalvonnasta, on suoraan tai nimeävän

jäsenvaltion pyynnöstä vastattava täydellisesti ja nopeasti tällaisiin kysymyksiin tai

pyyntöihin; ja

b) mikäli lentoliikenteen harjoittajalle luvan myöntämisestä vastaava jäsenvaltio laiminlyö

täydellisen ja nopean vastaamisen, nimeävä jäsenvaltio voi reagoida välittömästi asettamalla

ehtoja kyseisen liikenteenharjoittajan nimeämiselle tai lykkäämällä nimeämistä. Tämän

jäsenvaltion on heti ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteutetuista

toimenpiteistä ja niiden syistä.

________________________
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LIITTEEN II liite

Ehdotukset lentoliikennesopimuksiin

sisällytettäviksi vakiolausekkeiksi

NIMEÄMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Korvataan [jäsenvaltion ja kolmannen valtion välisen sopimuksen nimi] [  ] ja [  ] artikla

seuraavasti:

Nimeäminen ja luvan antaminen1

Kummallakin osapuolella on oikeus nimetä [lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat] suorittamaan

sovittuja palveluja kullakin [liitteessä 1] määritellyllä reitillä sekä peruuttamaan tai muuttamaan

tällaisia nimeämisiä. Tällaiset nimeämiset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava toiselle

sopimuspuolelle diplomaattiyhteyksiä käyttäen.

Kun toinen sopimuspuoli on ottanut vastaan tällaisen nimeämisen ja nimetyn lentoliikenteen

harjoittajan määrätyn muotoisia ja määrätyllä tavalla esitettyjä hakemuksia toimilupien ja teknisten

lupien saamiseksi, sen on myönnettävä asianmukaiset luvat käsittelyn vaatimassa

vähimmäismääräajassa edellyttäen, että

a) [jäsenvaltion nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) se on sijoittautunut [jäsenvaltion nimi] alueelle Euroopan yhteisön

perustamissopimuksen mukaisesti ja saanut liikenneluvan Euroopan yhteisön

oikeuden mukaisesti; ja

                                                
1 Lihavoitu teksti on pakollista osaa, normaalityylinen teksti on ohjeellista ja riippuu muun

muassa kyseisen kahdenvälisen sopimuksen täsmällisestä sanamuodosta.
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ii) Euroopan yhteisön jäsenvaltio, joka vastaa ansiolentoluvan myöntämisestä sille,

harjoittaa ja ylläpitää tosiasiallista sääntelyvalvontaa kyseiseen lentoliikenteen

harjoittajaan nähden, ja asiaan kuuluva ilmailuviranomainen on selvästi

määritelty nimeämisen yhteydessä;

b) [kolmannen maan nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) se on sijoittautunut [kolmannen maan nimi] alueelle ja sillä on lupa [kolmannen maan

nimi] sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; ja

ii) [kolmannen maan nimi] harjoittaa ja ylläpitää tosiasiallista sääntelyvalvontaa kyseiseen

lentoliikenteen harjoittajaan nähden; ja

c) nimetty lentoliikenteen harjoittaja täyttää vaatimukset, joista määrätään laeissa ja sääntelyssä,

joita hakemusta tai hakemuksia tarkasteleva osapuoli soveltaa normaalisti kansainväliseen

lentoliikenteeseen.

Luvan peruminen tai voimassaolon keskeyttäminen

Kumpikin osapuoli voi perua tai määräajaksi keskeyttää toisen osapuolen nimeämän lentoliikenteen

harjoittajan lentoluvan tai teknisen luvan tai rajoittaa sitä, jos

a) [jäsenvaltion nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut [jäsenvaltion nimi] alueelle

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti tai ei ole saanut

liikennelupaa Euroopan yhteisön oikeuden mukaisesti; tai

ii) Euroopan yhteisön jäsenvaltio, joka vastaa ansiolentoluvan myöntämisestä sille, ei

harjoita tai ylläpidä tosiasiallista sääntelyvalvontaa lentoliikenteen harjoittajaan

nähden, taikka asiaan kuuluvaa ilmailuviranomaista ei ole selvästi määritelty

nimeämisen yhteydessä;
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b) [kolmannen maan nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut [kolmannen maan nimi] alueelle eikä sillä

ole lupaa [kolmannen maan nimi] sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; tai

ii) [kolmannen maan nimi] ei ylläpidä tosiasiallista sääntelyvalvontaa lentoliikenteen

harjoittajaan nähden; tai

c) lentoliikenteen harjoittaja on laiminlyönyt tämän sopimuksen [Z artiklassa (Lakien

soveltaminen)] tarkoitettujen lakien ja sääntelyn noudattamisen.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 3. joulukuuta 2003

Toimielinten välinen asia:
2003/0044 (COD)

15247/03
ADD 1 REV 1 (fi)

AVIATION 238
RELEX 444
CODEC 1664
OC 760

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Coreper/Neuvosto
Asia: ILMAILU

Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden
välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta
– YHTEINEN NÄKEMYS

Kuuleminen päättyy torstaina 4.12.2003

Tämän lisäyksen liitteinä ovat neuvoston ja jäsenvaltioiden lausumat merkittäviksi neuvoston sen

istunnon pöytäkirjaan, jossa tämä yhteinen kanta vahvistetaan.

________________________
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LIITE I

Neuvoston lausuma sijoittautumisoikeudesta

Sijoittautumisoikeuden käyttö, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ns. open skies -asioissa

antamiin tuomioihin perustuvan oikeuskäytännön mukaisesti, myönnetään sellaisille yhteisön

lentoliikenteen harjoittajille, joilla on yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vakiintuneita ja

pysyviä organisaatiorakenteita; jäsenvaltioiden tehtävä on tarkastella yhteisön oikeuden mukaisesti

kyseisten rakenteiden luonnetta.

Jäsenvaltiolla on oikeus vaatia, että sen alueelle asettuneet yhteisön lentoliikenteen harjoittajat

noudattavat asiaan kuuluvaa kansallista lainsäädäntöä, muun muassa sovellettavaa ilmailua

koskevaa erityissääntelyä, mukaan lukien lentoturvallisuutta ja ilmailun turvaamista koskevaa

sääntelyä, sekä vero- ja sosiaalilainsäädäntöä, yhteisön oikeuden mukaisesti ja yhteisön periaatteita,

erityisesti syrjimättömyyden periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Jäsenvaltiolla on myös oikeus syrjimättömin edellytyksin vaatia sijoittautuneelta yhteisön

liikenteenharjoittajalta, että sen turvallisuudesta vastaava henkilöstö on pysyvästi läsnä kyseisen

jäsenvaltion alueella.

Neuvosto panee merkille jäsenvaltioiden lausuman yhteistyöstä kaikilla aloilla, jotka liittyvät

ilma-alusten ja niiden liikennöinnin turvallisuuteen.

________________________
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LIITE II

Jäsenvaltioiden lausuma (liittyen ehdotuksiin yhteisön nimeämistä koskeviksi

vakiolausekkeiksi, jotka on oheistettu tähän lausumaan)

Jäsenvaltiot vahvistavat täten sitoutuneensa yhteistyöhön kaikilla aloilla, jotka koskevat

ilma-alusten ja niiden liikennöinnin turvallisuutta.

Jos jäsenvaltio nimeää jonkin kolmannen maan kanssa tekemänsä kahdenvälisen

lentoliikennesopimuksen mukaisesti yhteisön lentoliikenteen harjoittajan, jolla on toisen

jäsenvaltion lupa, niin:

a) siinä tapauksessa että asianomainen kolmas maa esittää kysymyksiä tai pyyntöjä, jotka

koskevat lentoturvallisuusnormien ja -vaatimusten ylläpitämistä ja hallintoa kyseisen yhteisön

lentoliikenteen harjoittajan osalta, jäsenvaltion, joka vastaa toimiluvan myöntämisestä

lentoliikenteenharjoittajalle ja sen tosiasiallisesta viranomaisvalvonnasta, on suoraan tai

nimeävän jäsenvaltion pyynnöstä vastattava täydellisesti ja nopeasti tällaisiin kysymyksiin tai

pyyntöihin; ja

b) mikäli lentoliikenteen harjoittajalle toimiluvan myöntämisestä vastaava jäsenvaltio laiminlyö

täydellisen ja nopean vastaamisen, nimeävä jäsenvaltio voi reagoida välittömästi asettamalla

ehtoja kyseisen lentoliikenteenharjoittajan nimeämiselle tai lykkäämällä nimeämistä. Tämän

jäsenvaltion on heti ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteutetuista

toimenpiteistä ja niiden syistä.

________________________
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LIITTEEN II liite

Ehdotukset lentoliikennesopimuksiin

sisällytettäviksi vakiolausekkeiksi

NIMEÄMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Korvataan [jäsenvaltion ja kolmannen valtion välisen sopimuksen nimi] [  ] ja [  ] artikla

seuraavasti:

Nimeäminen ja luvan antaminen1

Kummallakin osapuolella on oikeus nimetä [lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat]

liikennöimään sovittuja palveluja kullakin [liitteessä 1] määritellyllä reitillä sekä peruuttamaan tai

muuttamaan tällaisia nimeämisiä. Tällaiset nimeämiset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava

toiselle sopimuspuolelle diplomaattiyhteyksiä käyttäen.

Kun toinen sopimuspuoli on ottanut vastaan tällaisen nimeämisen ja nimetyn lentoliikenteen

harjoittajan määrätyn muotoisia ja määrätyllä tavalla esitettyjä hakemuksia liikennöintiin

oikeuttavien lupien ja teknisten hyväksyntöjen saamiseksi, sen on myönnettävä asianmukaiset luvat

ja hyväksynnät käsittelyn vaatimassa vähimmäismääräajassa edellyttäen, että

a) [jäsenvaltion nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) se on sijoittautunut [jäsenvaltion nimi] alueelle Euroopan yhteisön

perustamissopimuksen mukaisesti ja saanut liikenneluvan Euroopan yhteisön

oikeuden mukaisesti; ja

                                                
1 Lihavoitu teksti on pakollista osaa, normaalityylinen teksti on ohjeellista ja riippuu muun

muassa kyseisen kahdenvälisen sopimuksen täsmällisestä sanamuodosta.
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ii) Euroopan yhteisön jäsenvaltio, joka vastaa ansiolentoluvan myöntämisestä sille,

harjoittaa ja ylläpitää tosiasiallista viranomaisvalvontaa kyseiseen lentoliikenteen

harjoittajaan nähden, ja asiaan kuuluva ilmailuviranomainen on selvästi

määritelty nimeämisen yhteydessä;

b) [kolmannen maan nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) se on sijoittautunut [kolmannen maan nimi] alueelle ja sillä on liikennöintiin oikeuttava

lupa [kolmannen maan nimi] sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; ja

ii) [kolmannen maan nimi] harjoittaa ja ylläpitää tosiasiallista viranomaisvalvontaa

kyseiseen lentoliikenteen harjoittajaan nähden; ja

c) nimetty lentoliikenteen harjoittaja täyttää vaatimukset, joista määrätään laeissa ja

määräyksissä, joita hakemusta tai hakemuksia tarkasteleva osapuoli soveltaa normaalisti

kansainväliseen lentoliikenteeseen.

Luvan peruminen tai voimassaolon keskeyttäminen

Kumpikin osapuoli voi perua tai määräajaksi keskeyttää toisen osapuolen nimeämän lentoliikenteen

harjoittajan liikennöintiin oikeuttavan luvan tai teknisen hyväksynnän tai rajoittaa sitä, jos

a) [jäsenvaltion nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut [jäsenvaltion nimi] alueelle

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti tai ei ole saanut

liikennelupaa Euroopan yhteisön oikeuden mukaisesti; tai

ii) Euroopan yhteisön jäsenvaltio, joka vastaa ansiolentoluvan myöntämisestä sille, ei

harjoita tai ylläpidä tosiasiallista viranomaisvalvontaa lentoliikenteen

harjoittajaan nähden, taikka asiaan kuuluvaa ilmailuviranomaista ei ole selvästi

määritelty nimeämisen yhteydessä;
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b) [kolmannen maan nimi] nimeämän lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i) lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut [kolmannen maan nimi] alueelle eikä sillä

ole liikennöintiin oikeuttavaa lupaa [kolmannen maan nimi] sovellettavan lainsäädännön

mukaisesti; tai

ii) [kolmannen maan nimi] ei ylläpidä tosiasiallista viranomaisvalvontaa lentoliikenteen

harjoittajaan nähden; tai

c) lentoliikenteen harjoittaja on laiminlyönyt tämän sopimuksen [Z artiklassa (Lakien

soveltaminen)] tarkoitettujen lakien ja määräysten noudattamisen.

________________________
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2003/0044 (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 jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten

lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta

1. TAUSTA

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(KOM(2003) 94 lopullinen – C5-2003/65 – 2003/0044(COD)): 26. helmikuuta 2003

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 16. heinäkuuta 2003

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 2. syyskuuta 2003

Yhteinen kanta vahvistettiin: 5. joulukuuta 2003

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS

Yhteisöjen tuomioistuin antoi marraskuussa 2002 tuomiot, joiden mukaan kahdeksan
jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen välillä tehdyt kahdenväliset lentoliikennesopimukset rikkovat
yhteisön oikeutta. Ne rikkovat erityisesti sijoittautumisoikeutta, koska niissä kansainväliset
liikenneoikeudet varataan ainoastaan sopimuspuolten kansallisessa omistuksessa oleville
lentoyhtiöille. Lisäksi sopimukset kattavat joitain yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan
kuuluvia aloja. Oikeuden tuomioilla on vaikutuksia kaikkiin lentoliikennesopimuksiin ja
niistä käytäviin neuvotteluihin. Kaikkia voimassa olevia sopimuksia on muutettava siten, että
varmistetaan yhteisön lentoyhtiöiden syrjimätön kohtelu. Lisäksi yhteisön toimivaltaan
kuuluvista asioista käytäville neuvotteluille on luotava asianmukainen oikeudellinen kehys.
Jäsenvaltiot eivät voi enää toimia yksipuolisesti.

Koska kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia on tehty runsaasti ja ne on neuvoteltava
säännöllisesti uudelleen markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi, ei ole käytännöllistä
käydä kaikkia tarvittavia neuvotteluja yhteisön tason vakiomenettelyjä noudattaen. Yhteisön
on keskityttävä ainoastaan merkittävimpiin neuvotteluihin. Tästä syystä tässä ehdotuksessa
luodaan jäsenvaltioiden kahdenvälisten neuvottelujen ilmoitus- ja hyväksymisjärjestelmä.
Lisäksi siinä velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että niillä on käytössä syrjimättömät
järjestelmät toimialan kuulemista ja neuvotteluissa saatujen liikenneoikeuksien jakamista
varten.
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Neuvosto säilyttää yhteisessä kannassaan komission ehdotuksen perusrakenteen. Tämä koskee
erityisesti neuvotteluaikeista ilmoittamista (1 artikla) sekä neuvottelujen lopputuloksen
hyväksymisessä sovellettavaa järjestelmää (4 artikla), joskin näihinkin kohtiin on tehty
merkittäviä muutoksia oikeudellisen kehyksen tarkentamiseksi ja lujittamiseksi. Muutoksilla
pyritään parantamaan komission ehdotuksen toimivuutta tarkentamalla edellytyksiä, joiden
mukaisesti jäsenvaltioilla on oikeus neuvotella ja tehdä sopimuksia yhteisön toimivaltaan
kuuluvista asioista.

Asetuksen 1 artiklassa esitetään edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat aloittaa
neuvottelut kolmansien maiden kanssa. Jäsenvaltio voi aloittaa neuvottelut kolmannen maan
kanssa sillä edellytyksellä, että

a) kahdenvälisissä sopimuksissa käytetään yhteisesti sovittuja vakiolausekkeita
yhteisön oikeudelliseen toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä;

b) neuvottelujen aloittamisesta ilmoitetaan etukäteen komissiolle. Ilmoituksen pohjalta
jäsenvaltio ja komissio voivat määritellä ne kysymykset, joiden osalta on olemassa
yhteisiä etuja tai ongelmia suhteessa kyseiseen kolmanteen maahan. Tämä oli myös
komission ehdotuksen tarkoitus.

Asetuksen 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on saatava yhteisön oikeuden nojalla lupa
sopimuksen tekemiseen. Tätä varten luotava järjestelmä on kuitenkin yksinkertainen. Samaan
tapaan kuin neuvotteluja aloitettaessa, myös neuvottelujen tuloksista on ilmoitettava
komissiolle. Seuraavasta vaiheesta on olemassa kolme vaihtoehtoa:

a) Jos jäsenvaltio on neuvottelut sopimuksen, jossa noudatetaan yhteisesti sovittuja
vakiolausekkeita yhteisön toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä, sillä on lupa tehdä
lopullinen sopimus. Sen on ainoastaan ilmoitettava tuloksesta komissiolle
avoimuuden vuoksi.

b) Jos jäsenvaltio ei ole onnistunut neuvottelemaan sopimusta, jossa noudatettaisiin
yhteisesti sovittuja vakiolausekkeita yhteisön toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä,
se voi soveltaa sopimusta tilapäisesti, mutta sen on annettava sopimus yhteisön
hyväksyttäväksi neuvoa-antavassa komiteamenettelyssä. Jos sopimus ei haittaa
yhteisön yhteistä liikennepolitiikkaa, jäsenvaltio voi tehdä sopimuksen.

c) Jos komissio neuvottelee samanaikaisesti saman kolmannen maan kanssa, jäsenvaltio
voi saada luvan soveltaa sopimusta tilapäisesti tai tehdä sopimuksen edellä b
kohdassa mainittua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tällä järjestelmällä varmistetaan, että yhteisön oikeutta noudatetaan ja yhteisön eduista
huolehditaan samalla kun jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus jatkaa kahdenvälisiä
neuvotteluja oikeusvarmuuden takaavissa puitteissa.

Euroopan parlamentin ehdottamista 17 tarkistuksesta neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen
kantaansa kolme tarkistusta kokonaan ja neljä tarkistusta osittain tai periaatteessa. Nämä
tarkistukset vastaavat pääosin komission hyväksymiä tarkistuksia.
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4. KOMISSION YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET

Jäljempänä viitataan yhteisen kannan johdanto-osan kappaleisiin ja artikloihin.

4.1          Komission kokonaan hyväksymät tarkistukset, jotka on sisällytetty kokonaan
yhteiseen kantaan

Tarkistukset 1, 2 ja 3: Nämä kolme tarkistusta on otettu sellaisinaan huomioon yhteisen
kannan johdanto-osan kappaleissa: johdanto-osan 5 kappaletta on muutettu parlamentin
tarkistuksen mukaisesti, 6 kappale on poistettu kokonaan ja 8 kappaleen viimeinen virke on
poistettu.

4.2          Komission osittain tai periaatteessa hyväksymät tarkistukset, jotka on sisällytetty
osittain tai periaatteessa yhteiseen kantaan

Tarkistus 11: Tämä tarkistus on sisällytetty yhteiseen kantaan osittain tai periaatteessa
tekemällä 1 ja 4 artiklaan merkittäviä muutoksia, joilla pyritään lujittamaan
asetusluonnoksella luotavaa oikeudellista kehystä. Yhteisessä kannassa tarkennetaan, minkä
tyyppiset sopimukset tai niihin liittyvät asiakirjat kuuluvat asetusluonnoksen soveltamisalaan
(1 artiklan 1 kohta), sekä määritellään jäsenvaltioiden velvoitteet tapauksissa, joissa käydään
yhteisön tason neuvotteluja (4 artiklan 4 kohta).

Tarkistus 12: Yhteisen kannan 1 artiklan 2 kohdassa selvennetään jäsenvaltioiden
velvollisuutta ilmoittaa komissiolle neuvotteluaikeistaan, joten tämä tarkistus otetaan siinä
huomioon periaatteessa. Neuvotteluja suunnittelevan jäsenvaltion on ilmoitettava aikeistaan
ainoastaan komissiolle, ja muut jäsenvaltiot voivat pyytää komissiolta jäljennöksen tästä
ilmoituksesta. Poikkeuksellisia tilanteita varten luodaan erityismenettely.

Tarkistus 15: Yhteisessä kannassa pyritään selventämään 3 artiklan sanamuotoa parlamentin
tarkistusta vastaavasti. Yhteisessä kannassa kielletään selkeästi sopimukset, jotka
vähentäisivät sellaisten yhteisön lentoliikenteen harjoittajien lukumäärää, jotka voidaan
voimassa olevien järjestelyjen mukaisesti nimetä palvelujen tarjoajiksi jäsenvaltion alueen ja
kolmannen maan välillä.

4.3          Komission hylkäämät tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan
Tarkistus 14: Yhteiseen kantaan on sisällytetty tarkistuksen ensimmäinen osa, eli 2 artiklassa
viitataan lentoliikenteen harjoittajien lisäksi myös muihin osapuoliin. Komissio hylkäsi tämän
tarkistuksen, koska se ei voi hyväksyä parlamentin ajamia merkittäviä muutoksia, joilla
pyritään rajoittamaan lentoliikenteen harjoittajien ja sijoittautumisoikeuden määritelmää
(tarkistuksen 14 toinen osa). Komissio ei kuitenkaan vastusta sitä, että tähän artiklaan lisätään
viittaus muihin osapuoliin.

4.4          Komission hylkäämät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

Tarkistukset 4 ja 14 (lukuun ottamatta tarkistuksen 14 ensimmäistä osaa, joka on sisällytetty
yhteisen kantaan): Näissä tarkistuksissa rajoitettaisiin jäsenvaltioiden velvollisuutta tiedottaa
lentoliikenteen harjoittajille ja kuulla niitä kahdenvälisistä neuvotteluistaan. Tarkistuksen 4
mukaan jäsenvaltiolla olisi tällainen velvollisuus ainoastaan niiden lentoyhtiöiden osalta,
joilla jo on tai saattaa tulevaisuudessa olla asiaan liittyvä reittiverkko. Lisäksi tarkistus 14
rajoittaisi lentoyhtiöiden sijoittautumisoikeutta, sillä tarkistuksen mukaan lentoyhtiöillä olisi
oltava liikennelupa jokaisessa jäsenvaltiossa, josta kansainvälisiä reittejä liikennöidään.
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Tarkistus 5: Tämän tarkistuksen mukaan kahdenväliset sopimukset tulisi hyväksyä
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistukset 6 ja 7: Tarkistuksissa 6 ja 7 asetetaan kyseenalaiseksi se, että asetusluonnos on
suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Tarkistus 8: Tällä tarkistuksella luotaisiin kolmevaiheinen suunnitelma, joka koskee yhteisön
toimia kansainvälisen lentoliikenteen alalla.

Tarkistukset 9 ja 10: Tarkistuksissa 9 ja 10 asetukseen lisätään uudet johdanto-osan kappaleet,
joissa asetetaan erityisiä tavoitteita yhteisön ja Yhdysvaltojen välisille neuvotteluille.

Tarkistus 13: Tämän tarkistuksen mukaan muut jäsenvaltiot eivät voisi osallistua 1 artiklan
3 kohdassa säädettyyn kuulemisprosessiin, kun jokin jäsenvaltio aikoo aloittaa neuvottelut.

Tarkistus 18: Tämä tarkistus tekisi kaikista tiedoista, joita jäsenvaltiot antavat
neuvotelluistaan tekemissään ilmoituksissa, tosiasiallisesti luottamuksellisia.

Tarkistus 19: Tässä tarkistuksessa toistetaan jo 4 artiklassa säädetty velvollisuus, jonka
mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sopimusluonnoksesta neuvottelujen
päätyttyä.

5. PÄÄTELMÄ

Komissio katsoo, että 5. joulukuuta 2003 yksimielisesti vahvistetussa yhteisessä kannassa ei
muuteta komission ehdotuksen tavoitteita eikä lähestymistapaa. Näin ollen se voi tukea
yhteistä kantaa.


