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Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu 
lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (uuesti 
sõnastatud)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Vastavalt 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele õigusaktide uuesti 
sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1 vaatab Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivne töörühm läbi kõik komisjoni esitatud uuesti 
sõnastamise ettepanekud.

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele.

Õiguskomisjon teeb otsuse selle teksti kohta eeldatavasti 1. märtsi 2012. aasta koosolekul.

Lisa

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Brüssel, 16. jaanuar 2012

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu 
lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)
COM(2011)0827 lõplik, 1.12.2011 – 2011/0391 (COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 12. 
detsembril 2011. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool 
nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega sõnastatakse uuesti nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 95/93 
ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta, märkis 
konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Põhjenduses 18 kasutatud sõnastus „Lennujaama võib nimetada lennuoperatsioone 
koordineerivaks lennujaamaks” tuleks asendada järgmise sõnastusega: „Lennujaama võib 
nimetada sõiduplaane reguleerivaks või lennuoperatsioone koordineerivaks lennujaamaks”.
2) Artikli 6 lõikes 1 tuleks viide „artiklite 13 ja 18” asendada järgmise viitega: „artikli 13, 
artikli 17 lõike 1 ja artikli 18”.
3) Artikli 9 lõikes 3 kasutatud sõnastus „Ilma et see piiraks artikli 10 lõike 2 kohaldamist”
tuleks välja jätta.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 
märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste 
kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma 
sisuliste muudatusteta.
                                               
1 Töörühma kasutada olid ettepaneku tekstid inglise, prantsuse ja saksa keeles ning ta võttis oma töös aluseks 
töödokumendi prantsuskeelse originaalteksti.
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