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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen 
jakamista yhteisön Euroopan unionin lentoasemilla koskevista yhteisistä 
säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
esittämiä uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta ehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
1. maaliskuuta 2012.
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1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 16. tammikuuta 2012

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen 
jakamista yhteisön Euroopan unionin lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 
(uudelleenlaadittu toisinto)
KOM(2011)0827 lopullinen, 1.12.2011 – 2011/0391(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva 
neuvoa-antava ryhmä kokoontui 12. joulukuuta 2011 käsittelemään muun muassa edellä 
mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
lähtö- ja saapumisaikojen jakamista Euroopan unionin lentoasemilla koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta ja totesi 
yksimielisesti seuraavaa:

1) Johdanto-osan kappaleessa 18, ilmaisu "Lentoasema voidaan nimittää koordinoiduksi 
lentoasemaksi " olisi korvattava ilmaisulla "Lentoasema voidaan nimittää 
aikatauluneuvonnan alaiseksi tai koordinoiduksi lentoasemaksi".
2) 6 artiklan 1 kohdassa viittaus "13 ja 18 artiklan" olisi katsottava seuraavaksi viittaukseksi: 
"13 artiklan, 17 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan".
3) 9 artiklan 3 kohdassa ilmaisu "sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan 
soveltamista" olisi poistettava.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity.
Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman 
säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten 
                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen saksan-, englannin- ja ranskankieliset versiot. 
Ryhmän työ perustui ranskankieliseen versioon, koska työasiakirjan alkuperäinen versio oli ranskankielinen.
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asiasisältöä muuttamatta.
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