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I LISA 

 

2011/0391 (COD) 

Ettepanek 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 

Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta 

 

(uuesti sõnastatud) 

 

(EMPs kohaldatav tekst) 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2, 

 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2, 

 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

                                                 
1 ELT C […], […], lk […]. 
2 ELT C […], […], lk […]. 
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ning arvestades järgmist: 

 

(1) Nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades 

teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta3 on korduvalt oluliselt muudetud4. Kuna 

kõnealusesse määrusesse tuleb teha uusi muudatusi, on selguse huvides soovitatav kõnealune 

määrus uuesti sõnastada. 

 

(2) Määrus (EMÜ) nr 95/93 on aidanud otsustavalt kaasa lennunduse siseturu väljakujundamisele 

ning liidu, selle liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste suhete arengule, tagades 

juurdepääsu liidu ülekoormatud lennujaamadele erapooletute, läbipaistvate ja 

mittediskrimineerivate eeskirjade alusel. 

 

(3) Samas väheneb tasakaal Euroopa lennutranspordisüsteemi laiendamise ja selle vajadusi 

rahuldavate teatavate lennujaamainfrastruktuuride läbilaskevõime vahel. Seetõttu kasvab 

ülekoormatud lennujaamade arv liidus. 

 

(4) Teenindusaegade jaotamise süsteem, mis loodi 1993. aastal, ei taga teenindusaegade ning 

seetõttu ka lennujaama läbilaskevõime optimaalset jaotamist ja kasutamist. Lennujaamade 

üha suurema ülekoormatuse ja uute suurte lennujaamainfrastruktuuride vähese loomise tõttu 

on teenindusajad napp ressurss. Juurdepääs sellele ressursile on lennutransporditeenuste 

pakkumise ja tõhusa konkurentsi säilitamise seisukohalt äärmiselt tähtis. Selleks tuleks muuta 

tulemuslikumaks nii teenindusaegade jaotamist ja kasutamist, hakates rakendama 

turumehhanisme, mille abil anda kasutamata teenindusajad huvitatud ettevõtjate käsutusse 

võimalikult kiiresti ja läbipaistvalt, kui ka tõhustada teenindusaegade jaotamise, haldamise ja 

kasutamise aluspõhimõtteid. Kuigi juba väljakujunenud teenindusajad vastavad 

lennuettevõtjate vajadusele stabiilse sõiduplaani järele, võib käesoleva määruse kohaldamise 

tulevase hindamise raames kavandada siiski muude turumehhanismide järkjärgulist 

kohaldamist, näiteks juba väljakujunenud teenindusaegade tagasivõtmist ja nende panemist 

enampakkumisele. 

                                                 
3 EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1.  
4 Vt I lisa. 
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(5) Seetõttu on vaja muuta teenindusaegade jaotamise süsteemi liidu lennujaamades. 

 

(6) Teenindusaegade jaotamine ülekoormatud lennujaamades peaks ka edaspidi põhinema 

erapooletutel, läbipaistvatel ning mittediskrimineerivatel eeskirjadel. 

 

(7) Praegust teenindusaegade jaotamise süsteemi tuleks kohandada vastavalt selliste 

turumehhanismide väljatöötamisele, mida teatavates lennujaamades kohaldatakse 

teenindusaegade ülekandmiseks või vahetamiseks. Komisjon võttis 30. aprilli 2008. aasta 

teatises määruse nr 95/93 (ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste 

eeskirjade kohta) kohaldamise kohta5 kohustuse esitada vastavasisuline ettepanek juhul, kui 

peaks ilmnema, et konkurentsi tõttu või muudel põhjustel on vaja kehtiv õigusakt läbi 

vaadata. 

 

(8) Kogemused näitavad, et teenindusaegade järelturul kauplemine, st teenindusaegade 

vahetamine rahalise või muud liiki kompensatsiooni eest, ei ole reguleeritud ühetaolise ja 

järjepideva õigusraamistikuga, mis tagaks läbipaistvuse ja konkurentsi. Seetõttu on vaja luua 

liidus teenindusaegade järelturgu reguleeriv raamistik. 

 

(9) Informatsiooni läbipaistvus on oluline element teenindusaegade objektiivse jaotamise 

tagamisel. Seetõttu on vaja seda läbipaistvust suurendada ja võtta arvese tehnika arengut. 

 

(10) Ka uustulnukate jaoks tuleks näha ette võimalus pääseda liidu turule. Kogemused näitavad, et 

uustulnuka mõiste praegune määratlus ei ole konkurentsile täielikult kaasa aidanud ning seda 

oleks vaja muuta. Peale selle tuleks hoida ära kuritarvitamisi ja piirata lennuettevõtja 

võimalusi taotleda uustulnuka staatust, kui lennuettevõtjale koos tema emaettevõtja, filiaalide 

või emaettevõtja filiaalidega kuulub üle 10 % konkreetses lennujaamas vastavaks päevaks 

eraldatud teenindusaegadest. Lisaks sellele ei tule lennuettevõtjat käsitada uustulnukana, kui 

ta on uustulnukana saadud teenindusajad üle kandnud, et ise seda staatust uuesti ära kasutada. 

 

                                                 
5 KOM(2008) 227. 
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(11) Vaja oleks tunnistada kehtetuks sellisele lennuettevõtjale antud eelis, kes taotleb lennujaamas 

teenindusaegade sarja regulaarse vahemaandumiseta reisilennu jaoks selle lennujaama ja 

piirkondliku lennujaama vahel, kuna sellises olukorras kehtib juba eelis, mis on antud 

lennuettevõtjale, kes taotleb lennujaamas teenindusaegade sarja regulaarse vahemaandumiseta 

reisilennu jaoks liidu kahe lennujaama vahel. 

 

(12) Ühtlasi oleks vaja vältida olukordi, kus kasutada olevate teenindusaegade puuduse tõttu on 

liberaliseerimisest saadud hüved jaotunud ebaühtlaselt ning konkurents on kahjustatud. 

 

(13) Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamisel saavutatud edusammud mõjutavad olulisel määral 

teenindusaegade jaotamist. Kuna kehtestatakse tulemuslikkuse kavad, mille kohaselt 

lennujaamad, aeronavigatsiooniteenuste osutajad ja õhuruumi kasutajad peavad lähtuma 

järelevalve ning tulemuslikkuse tõhustamise eeskirjadest, ning arvestades võrgustiku 

haldamise funktsiooni, mis põhineb Euroopa marsruudivõrgustiku loomisel ja lennuliikluse 

tsentraliseeritud haldamisel, on vaja teenindusaegade jaotamist ajakohastada. Seetõttu tuleks 

luua kohane raamistik, mis võimaldab kaasata lennujaamade läbilaskevõime ja 

koordineerimisparameetrite kindlaksmääramise menetlusse võrgustiku haldusasutuse, 

tulemuslikkuse kontrolli organi ja riiklikud järelevalveasutused. Ühtlasi tuleks luua 

kõnealusele võrgustikule huvi pakkuv uus lennujaamade kategooria, et võrgustik suudaks 

kriisiolukordades paremini reageerida. 

 

(14) Selleks et lennujaama läbilaskevõimet paremini ära kasutada ja lennud täpsemaks muuta, 

tuleks sõiduplaane ja teenindusaegu paremini koordineerida. 

 

(15) Sõiduplaane reguleeriva lennujaama või lennuoperatsioone koordineeriva lennujaama eest 

vastutav liikmesriik peaks tagama, et ametisse nimetatakse sõiduplaaninõustaja või 

koordinaator, kelle erapooletus on väljaspool kahtlust. Selleks tuleks anda koordinaatorile 

suuremad ülesanded. Vaja oleks näha ette, et koordinaator on sidusrühmadest, liikmesriigist 

ning sellest liikmesriigist sõltuvatest asutustest õiguslikult, organisatsiooniliselt, 

otsustusalaselt ja rahaliselt sõltumatu. Selleks et tööjõu, tehnika, raha ega spetsialistide 

puudus ei mõjutaks koordinaatori tegevust, seisab liikmesriik hea, et koordinaatori käsutuses 

oleksid pidevalt kõik tema tööks vajalikud vahendid. 
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(16) Tuleks lisada lennuettevõtjate täiendavad kohustused seoses koordinaatorile edastatava 

teabega. Ette tuleks näha täiendavad sanktsioonid teabe puudumise korral või juhul, kui 

edastatud teave on vale või eksitav. Võrgustikku kuuluvate lennujaamade puhul peaksid 

lennuettevõtjad olema kohustatud edastama oma lennukavatsuse või koordinaatori või 

sõiduplaaninõustaja nõutava muu vajaliku teabe. 

 

(17) Liit peaks lihtsustama koordinaatorite ja sõiduplaaninõustajate vahelist koostööd, et neil oleks 

võimalik vahetada parimaid tavasid eesmärgiga luua ettenähtud ajal Euroopa koordinaatori 

ametikoht. 

 

(18) Lennujaama võib nimetada lennuoperatsioone koordineerivaks lennujaamaks, kui järgitakse 

läbipaistvuse, erapooletuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid ja kui täidetakse käesolevas 

määruses sätestatud nõudeid. 

 

(19) Otsuse muuta lennujaam lennuoperatsioone koordineerivaks lennujaamaks peaks vastu võtma 

selle lennujaama eest vastutav liikmesriik objektiivsete kriteeriumide põhjal. Ühtse Euroopa 

taeva algatuse rakendamisel ja võrgustiku haldusasutuse toimimisel tehtud edusamme 

arvestades oleks vaja ühtlustada lennujaamade läbilaskevõime hindamise meetodeid, et 

tõhustada Euroopa lennuliikluse korraldamise võrgustiku toimimist. 

 

(20) Vaja oleks ette näha menetlus, mille alusel liikmesriik saab muuta lennuoperatsioone 

koordineeriva lennujaama sõiduplaane reguleerivaks lennujaamaks ning sõiduplaane 

reguleeriva lennujaama staatuseta lennujaamaks. 

 

(21) Teenindusaegade sari peaks olema sama kestusega kui sõiduplaaniperiood, milleks sari 

eraldati. Teenindusaegade (ka juba väljakujunenud teenindusaegade) sarja jaotamisel tehtava 

eelise peaks andma või kinnitama koordinaator. 

 

(22) Avaliku teenindamise kohustuse kehtestamise korral oleks vaja kindlaksmääratud 

tingimustel jätta alles erisätted, et säiliksid vastavad kohalikud lennuteenused asjaomase 

liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide piirkondade teenindamiseks. 
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(23) Kuna koordineerimisparameetrite puhul võib võtta arvesse keskkonnaaspekte ja kuna 

piirkonna teenindamist on võimalik täielikult tagada avaliku teenindamise kohustuste raames, 

ei ilme kogemustest vajadust kohalike eeskirjade järele. Peale selle ei saa välistada, et sellised 

eeskirjad ei tekita diskrimineerimist teenindusaegade jaotamisel. Seetõttu tuleks kohalike 

eeskirjadega arvestamise võimalust piirata. Kõik koordinaatorite või sõiduplaaninõustajate 

kohaldatavad asjaomased tehnika-, tegevus-, tulemuslikkus- ning keskkonnapiirangud tuleks 

koordineerimisparameetrites kindlaks määrata. Kohalike eeskirjade järgimisel piirdutaks 

seega teenindusaegade kasutamise järelevalvega ja võimalusega vähendada teenindusaegade 

kestust käesoleva määrusega ettenähtud juhtudel. Selleks et lennujaama läbilaskevõimet 

paremini ära kasutada, tuleks karmistada teenindusaegade jaotamise kaht aluspõhimõtet, s.t et 

tuleks täpsustada teenindusaegade sarja mõiste määratlust ja karmistada juba väljakujunenud 

teenindusaegade arvestamist. Koos nimetatud tegevusega tuleks seada selgemad raamid 

lennuettevõtjatele võimaldatud paindlikkusele, et hoida ära rikkumisi seoses käesoleva 

määruse kohaldamisega eri liikmesriikides. Seega tuleks innustada lennujaama 

läbilaskevõimet paremini ära kasutama. 

 

(24) Selleks et lennuettevõtjatel oleks võimalik kohaneda suurt osa sõiduplaaniperioodi mõjutavate 

kiireloomuliste erakorraliste tingimustega, näiteks lennuliikluse märgatav vähenemine või 

lennuettevõtjate tegevust tõsiselt mõjutav majanduskriis, tuleks võimaldada komisjonil vastu 

võtta kiireloomulisi meetmeid, et tagada lennuoperatsioone koordineerivates lennujaamades 

võetavate meetmete ühtsus. Kõnealused meetmed võimaldaksid lennuettevõtjatel säilitada 

eelise saada samad teenindusaegade sarjad sõiduplaanile järgneval perioodil isegi juhul, kui 

85 % määra ei täidetud. 

 

(25) Koordinatsioonikomitee osakaalu tuleks kahel viisil suurendada. Ühest küljest peaksid 

komitee koosolekutel osalema võrgustiku haldusasutus, tulemuslikkuse kontrolli organ ja 

asjaomase liikmesriigi riiklik järelevalveasutus. Teisest küljest võiks koordinatsioonikomitee 

ülesannete hulka kuuluda ka ettepanekute tegemine või nõu andmine koordinaatorile ja/või 

liikmesriigile lennujaama läbilaskevõime alastes küsimustes, eriti seoses ühtse Euroopa taeva 

algatuse rakendamise ja Euroopa lennuliikluse korraldamise võrgustiku toimimisega. Ühtlasi 

peaks komiteel olema võimalik edastada tulemuslikkuse kontrolli organile ja riiklikule 

järelevalveasutusele arvamusi, milles käsitletakse seost koordineerimisparameetrite ning 

aeronavigatsiooniteenuste osutajatele väljapakutud aeronavigatsiooniteenuste peamiste 

tulemusnäitajate vahel. 
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(26) Kogemus näitab, et suur hulk teenindusaegu tagastatakse teenindusaegade ühisvarusse liiga 

hilja selleks, et neid saaks tulemuslikult ümber jaotada. Kirjeldatud olukorra ärahoidmiseks 

tuleks innustada lennujaama käitajat kasutama lennujaamatasude süsteemi. Kõnealust 

süsteemi kasutusele võttes ei tohiks lennujaama käitaja siiski heidutada lennuettevõtjaid turule 

sisenemisel ega pidurdada lennuettevõtjate teenuste arengut. 

 

(27) On soovitav, et kolmandad riigid kohtleksid liidu lennuettevõtjaid võrdväärselt. 

 

(28) Käesoleva määruse sätete kohaldamine ei tohiks piirata ELi toimimise lepingu 

konkurentsieeskirjade, eriti artiklite 101, 102 ja 106 kohaldamist. 

 

(29) […]6 

 

(30) Läbilaskevõime ja nõudluse analüüsimise meetodite kindlaksmääramiseks peaks komisjonil 

olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte [sisu ja reguleerimisala] kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. 

 

(31) Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste 

dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 

                                                 
6 Küsimuse osas, kuidas kajastada tekstis Gibraltari teemat, oodatakse Hispaania ja UK 

vaheliste arutelude tulemust. 
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(32) Käesoleva määruse ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda 

rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 

kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes7. 

 

(33) Vaja oleks rakendada kontrollimenetlust, et võtta vastu rakendusaktid seoses Euroopa 

koodinaatori ametikoha loomisega, koordinaatori ja sõiduplaaninõustaja tegevuse 

aastaaruande vormiga ning otsusega, et liikmesriik või liikmesriigid peavad võtma meetmeid, 

et heastada liidu lennuettevõtjate diskrimineerimine kolmanda riigi poolt. 

 

(34) Kontrollimenetluse kohaselt peaks komisjon võtma vastu vahetult kohaldatavad 

rakendusaktid, kui see on vajalik kiireloomulistel erakorralistel tingimustel ja nõuetekohaselt 

põhjendatud juhtudel seoses vajadusega tagada juba väljakujunenud teenindusaegade 

säilitamine. 

 

(35) Käesolev määrus tuleks kindlaksmääratud kehtivusaja möödudes läbi vaadata, et hinnata selle 

toimimist. 

 

(36) Kuna käesoleva määruse eesmärke, täpsemalt teenindusaegu käsitlevate liidu õigusaktide 

ühtlustatumat kohaldamist, ei suuda liikmesriigid ise piisavalt saavutada ning kuna 

lennutranspordi puhul on oluline ka rahvusvaheline mõõde, on eesmärke parem saavutada 

liidu tasandil, kus võib võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale, 

                                                 
7 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

 

Reguleerimisala ja mõisted 
 

Artikkel 1 

 

Reguleerimisala 

 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse liidu lennujaamade suhtes. 

 

2. […]8. 

 

Artikkel 2 

 

Mõisted 

 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

 

1) „teenindusaeg” – koordinaatori poolt käesoleva määruse kohaselt antud luba kasutada 

lennuoperatsioone koordineerivas lennujaamas kõiki lennuteenuse pakkumiseks vajalikke 

lennujaamainfrastruktuure saabumiseks või väljumiseks konkreetsel kuupäeval ja kellaajal, 

mille koordinaator on käesoleva määruse kohaselt jaotanud; 

 

                                                 
8 Küsimuse osas, kuidas kajastada tekstis Gibraltari teemat, oodatakse Hispaania ja UK 

vaheliste arutelude tulemust. 
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2) „uustulnuk” – 

 

a) lennuettevõtja, kes taotleb teenindusaegade sarja osana teenindusaega lennujaamas 

ükskõik millisel päeval, teades, et kui kõnealuse lennuettevõtja taotlus kiidetakse heaks, 

oleks tal kokku vähem kui viis teenindusaega kõnealuses lennujaamas sellel päeval; või 

 

b) lennuettevõtja, kes taotleb teenindusaegade sarja vahemaandumiseta regulaarlennu 

jaoks liidu kahe lennujaama vahel, kui sel päeval pakub nende lennujaamade vahelist 

regulaarlendu veel kuni kaks lennuettevõtjat, teades, et kui kõnealuse lennuettevõtja 

taotlus heaks kiidetakse, oleks tal kokku vähem kui üheksa teenindusaega kõnealuses 

lennujaamas selle vahemaandumiseta lennu puhul sellel päeval. 

 

Lennuettevõtjat, kellel on koos oma emaettevõtja, filiaalide või emaettevõtte filiaalidega rohkem 

kui 10 % kõigist kõnealusel päeval jaotatud teenindusaegadest konkreetses lennujaamas, ei käsitata 

selle lennujaama puhul uustulnukana; 

 

[…] (üle viidud artikli 10a lõikesse 2a) 

 

3) „sõiduplaaniperiood” – kas suve- või talvehooaeg lennuettevõtjate sõiduplaanides kooskõlas 

ülemaailmsete lennuettevõtluses kehtestatud suunistega; 

 

4) „liidu lennuettevõtja” – lennuettevõtja, kellel on kehtiv lennutegevusluba, mille on välja 

andnud liikmesriik vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta 

määrusele (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade 

kohta9; 

 

4a) „tegevuslubasid väljaandev pädev asutus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 

2008. aasta määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta) artikli 2 lõikes 2 määratletud asutused; 

                                                 
9 ELT L 293, 31.10.2008, lk 3. 
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5) „lennuettevõtja” – lennutranspordiettevõtja, kellel on kehtiv lennutegevusluba või samaväärne 

dokument järgmise suvehooaja jaoks hiljemalt 15. jaanuariks ja järgmise talvehooaja jaoks 

hiljemalt 15. augustiks, ning 

 

- artiklite 6, 9, 10, 11 ja 13 tähenduses hõlmab „lennuettevõtja” mõiste ärilise 

lennutegevusega tegelevaid ettevõtjaid; 

 

- artiklite 5, 7, 17 ja 18 tähenduses hõlmab „lennuettevõtja” mõiste kõiki 

tsiviilõhusõiduki käitajaid; 

 

6) „lennuettevõtjate rühm” – vähemalt kaks lennuettevõtjat, kes rakendavad konkreetse 

lennuteenuse osutamiseks ühistegevust, frantsiisitehinguid või koodide jagamist; 

 

7) „aeronavigatsiooniteenuste osutaja” – iga aeronavigatsiooniteenuste osutaja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 549/2004 (millega sätestatakse 

raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks)10 artikli 2 lõike 5 tähenduses; 

 

8) „maapealse käitluse teenuse osutaja” – maapealse käitluse teenuse pakkuja määruse […] 

(milles käsitletakse maapealse käitluse teenuseid) artikli […] tähenduses, või selline 

lennujaamakasutaja määruse […] (milles käsitletakse maapealse käitluse teenuseid) artikli 

[…] tähenduses, kes pakub omakäitlust määruse […] (milles käsitletakse maapealse käitluse 

teenuseid) artikli […] tähenduses; 

 

9) […]; 

 

                                                 
10 ELT L 96, 31.3.2004, lk 1. 
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10) „sõiduplaane reguleeriv lennujaam” – lennujaam, kus teatud aegadel päevas, nädalas või 

aastas on võimalik ülekoormatus, mida on võimalik lahendada lennuettevõtjate vahelise 

vabatahtliku koostöö abil ning mille puhul on selles lennujaamas lennuteenuseid teostavate 

või teostada kavatsevate lennuettevõtjate tegevuse hõlbustamiseks ametisse määratud 

sõiduplaaninõustaja; 

 

11) „lennuoperatsioone koordineeriv lennujaam” – iga lennujaam, kus lennuettevõtjal või muul 

õhusõiduki käitajal on lennu saabumiseks või väljumiseks vaja saada koordinaatorilt 

teenindusaeg, välja arvatud riikliku tähtsusega lennud, hädaolukorrad ja humanitaarabilennud; 

 

12) „lennujaama käitaja” – asutus, mille eesmärk lisaks muule tegevusele või vajaduse korral 

eraldiseisvalt on liidu ja/või riiklike õigusaktide, määruste või lepingute alusel lennujaama 

infrastruktuuri haldamine ja juhtimine ning lennujaamas tegutsevate eri ettevõtjate tegevuse 

koordineerimine ja järelevalve; 

 

13) „teenindusaegade sari” – sõiduplaaniperioodil vähemalt 5 teenindusaega, mida on 

taotletud järjestikusteks nädalateks sama nädalapäeva samaks kellaajaks ning 

mille koordinaator on jaotanud sellest lähtuvalt, või kui see ei ole võimalik, siis ligikaudu 

samaks ajaks; 

 

14) „äriline lennutegevus” – üldlennundussektor, mis tegeleb õhusõidukite käitamise ja 

kasutamisega reisijate või kaupade vedamiseks oma äritegevusele kaasaaitamise 

abivahendina; õhusõidukit juhitakse eesmärgil, mida tavaliselt ei peeta avalikuks rentimiseks, 

ning seda teevad isikud, kellel on vähemalt kehtiv ametpiloodiluba ja 

instrumentaallennupädevus; 
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15) „koordineerimisparameetrid” – lennujaamas igal sõiduplaaniperioodil kogu teenindusaegade 

jaotamiseks või sõiduplaanide reguleerimiseks kättesaadava läbilaskevõime väljendamine 

tegevusena ning läbilaskevõime jaotamise tegevuseeskirjad, mis kajastavad kõiki tehnilisi, 

tegevuse ja keskkonnaga seotud tegureid, sealhulgas erandjuhtusid, mis mõjutavad 

lennujaama infrastruktuuri ja selle erinevate allsüsteemide tööd; 

 

16) „lennuplaan” – lennuliikluse teenindusüksustele pakutav spetsiifiline informatsioon seoses 

lennuki kavandatud lennuga või lennu osaga; 

 

17) „regulaarlennud” – lendude sari, mis vastab määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 2 punktis 16 
kehtestatud tunnustele; 

 

18) „programmiline mitteregulaarlend” – lendude sari, mis ei ole regulaarlennud, kuid mille 

lennud toimuvad nii regulaarselt või nii sageli, et moodustavad ilmse süstemaatilise sarja, 

isegi kui need lennud ei teeninda alati sama lennuliini11; 

 

19) „võrgustiku haldusasutus” – asutus, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

10. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 551/2004 (õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta 

ühtses Euroopa taevas)12 artikli 6 lõike 6 alusel; 

 

20) „tulemuslikkuse kontrolli organ” – asutus, mis on loodud määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 11 

lõike 2 alusel; 

 

21) „riiklik järelevalveasutus” – asutus või asutused, mille liikmesriigid nimetavad või loovad 

oma riikliku järelevalveasutusena kooskõlas määruse (EÜ) nr 549/2004 artikliga 4. 

                                                 
11 Lisatakse põhjendus, milles selgitatakse, et see mõiste hõlmab „ärilist lennutegevust”: 

„Mitteregulaarne lennutransport aitab kaasa piirkondlikule ühtekuuluvusele ja 
konkurentsivõimele. Kui lennuettevõtjad on kasutanud teenindusaegasid korrapäraselt sellise 
transpordi jaoks lennujaamas, mis kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse, isegi kui 
teenindusajad ei ole alati seotud samade lennuliinidega, tuleb esmatähtsale kohale seada 
taotlused nende teenindusaegade kasutamise jätkamiseks.”  

12 ELT L 96, 31.3.2004, lk 20. 
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Lennujaamade määramine 
 

Artikkel 3 

 

Lennuoperatsioonide koordineerimise või sõiduplaanide reguleerimise tingimused 

 

1. Liikmesriigid määravad lennujaama sõiduplaane reguleerivaks või lennuoperatsioone 

koordineerivaks lennujaamaks ainult vastavalt käesoleva artikli sätetele. Liikmesriigid 

määravad lennujaama lennuoperatsioone koordineerivaks lennujaamaks ainult vastavalt 

lõigete 3–3c sätetele. 

 

2. Liikmesriik võib siiski ette näha lennujaama määramise sõiduplaane reguleerivaks 

lennujaamaks, tingimusel et on järgitud läbipaistvuse, erapooletuse ja mittediskrimineerimise 

põhimõtteid. 

 

3. Vastutav liikmesriik tagab, et lennujaama käitaja või mõni muu pädev asutus viib 

lennujaamas, mille staatus ei ole määratud, või sõiduplaane reguleerivas lennujaamas läbi 

põhjaliku läbilaskevõime- ja nõudlusanalüüsi siis, kui liikmesriik peab seda vajalikuks, või 

ühe aasta jooksul: 

 

i) pärast kirjaliku taotluse saamist lennuettevõtjatelt, kelle pakutavad teenused 

moodustavad üle poole lennujaama lendudest, või lennujaama käitajalt, kui lennujaama 

läbilaskevõimet peetakse teataval ajavahemikul tegelike või planeeritud lendude jaoks 

ebapiisavaks; või 

 

ii) komisjoni taotluse korral, eelkõige juhul, kui on tõsiseid probleeme kõnealuses 

lennujaamas maandumis- ja õhkutõusmisvõimaluste saamisel või kui võrgustiku 

haldusasutus põhjendab, et on vaja tagada lennujaama tegevuskava vastavus võrgustiku 

operatiivkavaga kooskõlas komisjoni 7. juuli 2011. aasta määruse (EL) nr 677/2011 

(millega kehtestatakse lennuliikluse korraldamise (ATM) võrgustiku funktsioonide 

üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 6 lõikega 713. 

                                                 
13 ELT L 185, 15.7.2011, lk 1. 
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3a. Analüüsiga määratakse kindlaks läbilaskevõime puudused, võttes arvesse 

keskkonnapiiranguid kõnealuses lennujaamas. Analüüsis uuritakse selliste puuduste 

kõrvaldamise võimalusi uue või muudetud infrastruktuuri, tegevuse muutmise või muude 

muudatuste abil, ning samuti probleemide lahendamiseks kavandatud tähtaega. 

 

3b. Analüüs põhineb suunistel,14 mille komisjon on koostanud rakendusaktide abil. Suunised 

piirduvad kasutatavate andmete ja vahendite kategooriatega ning neis võetakse arvesse 

lõikes 7 osutatud erisündmuste erineva kavandamise vajadusi. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

 

Kuni käesolevas lõikes osutatud õigusakti jõustumiseni põhineb analüüs üldtunnustatud 

meetoditel. 

 

3c. Liikmesriigid tagavad, et analüüsi ajakohastatakse, kui on tuginetud lõikele 6, kui 

lennujaamas on tehtud muudatusi, mis mõjutavad märkimisväärselt lennujaama 

läbilaskevõimet ja selle kasutamist või, vajaduse korral, kui koordinatsioonikomitee on 

ajakohastamist taotlenud. Nii analüüs kui ka kasutatud meetodid tehakse analüüsi taotlenud 

isikutele ning taotluse korral ka teistele huvitatud isikutele kättesaadavaks. Analüüs esitatakse 

samaaegselt ka komisjonile. 

 

4. Analüüsi põhjal konsulteerib liikmesriik lennujaama läbilaskevõime olukorra osas lennujaama 

käitajaga, lennujaama korrapäraselt kasutavate lennuettevõtjatega, nende 

esindusorganisatsioonidega, lennujaama korrapäraselt kasutatavate üldlennunduse 

esindajatega, lennujuhtimisasutustega ja, kui see on asjakohane, koordinaatori või 

sõiduplaaninõustajaga. 

 

5. […]. (üle viidud artikli 3 lõikesse 10a) 

 

                                                 
14 Lisatakse põhjendus, et selgitada asjaolu, et suunised on mittesiduvad õigusaktid. 
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6. Võttes aluseks lõikes 3 osutatud analüüsi, kui läbilaskevõime probleeme esineb vähemalt ühe 

sõiduplaaniperioodi jooksul, tagab liikmesriik, et lennujaamale antakse asjaomaseks 

ajavahemikuks lennuoperatsioone koordineeriva lennujaama staatus ainult juhul, kui: 

 

a) läbilaskevõime puudus on nii tõsine, et lennujaamas ei ole võimalik vältida 

märkimisväärseid viivitusi, ja/või läbilaskevõime, nagu on kindlaks määratud kooskõlas 

lõikega 3a, ei ole piisav tegeliku või planeeritud nõudluse rahuldamiseks, ning 

 

b) neid probleeme ei ole võimalik kiiresti lahendada15. 

 

7. Erandina lõikest 6 võivad liikmesriigid erandjuhtudel, näiteks erisündmuste korral, ja pärast 

põhjalikku läbilaskevõime analüüsi määrata lennujaama asjaomaseks ajavahemikuks 

lennuoperatsioone koordineerivaks lennujaamaks. See ajavahemik võib olla lühem kui 

sõiduplaaniperiood. 

 

7a. Erandina lõigetest 3–4, 6 ja 10a võib liikmesriik või liikmesriigi poolt määratud asutus 

kiireloomulistel juhtudel määrata asjaomaseks ajavahemikuks, mis võib olla lühem kui 

sõiduplaaniperiood, probleemiga hõlmatud lennujaamad lennuoperatsioone koordineerivateks 

lennujaamadeks. Liikmesriigid tagavad, et sellise koordineerimise puhul kasutatavad 

menetlused on läbipaistvad ja mittediskrimineerivad. 

 

8. Kui teenindusaegu koordineeriva lennujaama või sõiduplaane reguleeriva lennujaama 

läbilaskevõime ja nõudluse ajakohastatud analüüsist selgub, et asjaomases lennujaamas on 

saavutatud tegelikuks või ettenähtud liikumiseks piisav läbilaskevõime, võib liikmesriik 

pärast konsultatsioone lõikes 4 osutatud asutustega muuta lennujaama staatuse sõiduplaane 

reguleerivaks lennujaamaks või määramata staatusega lennujaamaks. 

 

9. […] 

                                                 
15 Eesistujariik teeb ettepaneku lisada järgmine põhjendus, et käsitleda koordineerimisvajadust, 

mis esineb lennujaamas pärast sõiduplaanide reguleerimise ebaõnnestumist: „Ebaõnnestunud 
katseid lahendada vabatahtliku sõiduplaanide kohandamise abil läbilaskevõime probleeme 
sõiduplaane reguleerivates lennujaamades, mis on tingitud eelkõige lennuettevõtjate 
ebarahuldavast koostööst, tuleks käsitleda ühe alusena sellise lennujaama koordineerivaks 
lennujaamaks määramisel.”  
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10. Kui tehakse otsus lõigete 6 või 8 alusel, edastab liikmesriik selle lõikes 4 osutatud asutustele 

ja lennujaama koordinaatorile või sõiduplaaninõustajale hiljemalt 1. aprilliks järgneva talvise 

sõiduplaaniperioodi puhul ja hiljemalt 1. septembriks järgneva suvise sõiduplaaniperioodi 

puhul. 

 

10a. Pärast võrgustiku haldusasutuse arvamuse taotlemist võib komisjon anda liikmesriikidele 

soovitusi selle kohta, kuidas on võrgustiku toimimisega seotud vajadusi silmas pidades 

kehtestatud läbilaskevõime. (üle toodud artikli 3 lõikest 5) 

 

Artikkel 4 

 

Koordineerimisparameetrid 

 

1. 16Vastutav liikmesriik peab lennuoperatsioone koordineerivas lennujaamas või, kui 

liikmesriik peab seda vajalikuks, sõiduplaane reguleerivas lennujaamas tagama, et kaks korda 

aastas määratakse õigeaegselt kindlaks koordineerimisparameetrid,17 võttes arvesse kõiki 

asjaomaseid tehnika-, tegevus- ja keskkonnapiiranguid ning mistahes nendega seotud 

muudatusi. Lennuoperatsioone koordineerivate ja sõiduplaane reguleerivate lennujaamade 

puhul teatatakse nendest piirangutest komisjonile vähemalt siis, kui võrreldes eelmise 

läbilaskevõime- ja nõudlusanalüüsiga on toimunud suuri muudatusi. 

 

 Piirangute analüüsimise ja soovituste andmise eesmärgil võib komisjoni abistada võrgustiku 

haldusasutus. 

                                                 
16 Lisatakse järgmine põhjendus: „Komisjon võiks anda liikmesriikidele soovitusi kooskõlas 

käesoleva määruse artiklitega 3 ja 4. Neid soovitusi ei käsitleda ühelgi juhul liikmesriikide 
jaoks siduvatena.” 

17 Välja jäetud teksti, milles osutatakse, et koordineerimisparameetrite kindlaksmääramine 
hõlmab „asjaomaste koordineerimise ajavahemike määratlemist” selgitatakse põhjenduses. 
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 Koordineerimisparameetrite kindlaksmääramine peab põhinema lennuliikluse kohandamise 

võimaluste objektiivsel analüüsil, võttes arvesse erinevaid transpordiliike lennujaamas, 

koordineerimisperioodi jooksul tõenäoliselt toimuda võivaid õhuruumi ummikuid ning 

läbilaskevõime olukorda. 

 

2. Enne kui lennuoperatsioone koordineeriva lennujaama puhul tehakse lõplik 

otsus koordineerimisparameetrite kohta, käsitletakse koordinatsioonikomitees üksikasjalikult 

parameetrite ning kasutatud meetodite kindlaksmääramist ning vastavaid muudatusi 

läbilaskevõime ja jaotatavate teenindusaegade arvu suurendamiseks optimaalsele tasemele. 

Kõik asjaomased dokumendid tehakse huvitatud isikutele taotluse korral kättesaadavaks. 

 

3. Koordineerimisparameetrite kindlaksmääramine ei tohi mõjutada kohustust tagada 

teenindusaegade läbipaistev, erapooletu ja mittediskrimineeriv jaotamine. 

 

4. Liikmesriigid tagavad, et sõiduplaanikonverentsi silmas pidades edastatakse 

koordineerimisparameetrid koordinaatorile ja sõiduplaaninõustajale õigeaegselt enne 

teenindusaegade esialgset sisseandmist. 

 

5. […] 

 

Artikkel 5 

 

Sõiduplaaninõustaja ja koordinaator 

 

1. Võrgustikku kuuluva sõiduplaane reguleeriva või lennuoperatsioone koordineeriva 

lennujaama eest vastutav liikmesriik tagab pädeva füüsilise või juriidilise isiku määramise 

sõiduplaaninõustajaks või lennujaama koordinaatoriks pärast seda, kui on konsulteerinud 

lennujaama korrapäraselt kasutavate lennuettevõtjatega, nende esindusorganisatsioonidega, 

lennujaama käitajaga ning olemasolu korral koordinatsioonikomiteega. Sama 

sõiduplaaninõustaja või koordinaatori võib nimetada rohkem kui ühte lennujaama. 
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2. Liikmesriigid edendavad koordinaatorite ja sõiduplaaninõustajate vahelist koostööd, mis 

peaks aitama arendada liidu tasandi ühisprojekte, eelkõige seoses koordinaatorite poolt 

kasutatavate erinevate arvutisüsteemide koostalitusvõimega, ühise andmebaasi loomisega ja 

ühiste lähenemisviisidega, mille eesmärk on lennuettevõtjatele osutatava teenuse tõhususe 

suurendamine. 

 

2a. Komisjon lihtsustab koordinaatorite ja sõiduplaaninõustajate vahelist tihedat koostööd, et 

arendada liidu tasandi ühisprojekte, ja konsulteerib liikmesriikidega seoses tehtud 

edusammudega kooskõlas artikli 16 lõikega 4. 

 

3. Sõiduplaane reguleeriva või lennuoperatsioone koordineeriva lennujaama eest vastutav 

liikmesriik tagab, et: 

 

a) koordinaator ja sõiduplaaninõustaja18 tegutsevad käesoleva määruse alusel sõltumatult, 

erapooletult, mittediskrimineerivalt ja läbipaistvalt; 

 

b) koordinaator teeb oma koordineerimistegevuse peamistes ülesannetes käesoleva 

määruse alusel otsuseid õiguslikult, funktsionaalselt ja organisatsiooniliselt sõltumatult 

kõikidest huvitatud isikutest, liikmesriigist ja tema jurisdiktsiooni alla kuuluvatest 

asutustest, kelle kontroll on selles suhtes piiratud koordinaatori tegevuse rahastamise ja 

õiguspärasuse järelevalvega; 

 

i) õigusliku sõltumatuse tagajärg on see, et koordinaatori peamiseid ülesandeid võib 

anda ainult füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ei ole samal ajal teenuse osutaja 

lennujaamas, lennujaama käitaja või lennujaamas tegutsev lennuettevõtja ning 

keda ei ole integreeritud selle organisatsioonilistesse struktuuridesse; ning 

                                                 
18 Sõiduplaaninõustaja tegevuse sõltumatust võib täiendavalt selgitada põhjenduses. 
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ii) tema otsuste, mis käsitlevad tema peamiseid ülesandeid, ja tema sisemise 

korralduse sõltumatus põhinevad asjaolul, et ta ei saa liikmesriigilt, lennujaama 

käitajalt, seal aktiivselt tegutsevatelt teenuse osutajatelt või lennuettevõtjatelt 

ettekirjutusi; 

 

c) koordinaatori töö rahastamissüsteem peab tagama koordinaatori sõltumatuse. 

Sõiduplaaninõustaja töö rahastamissüsteem ei ole vastuolus lõike 3 punktis a sätestatud 

sõiduplaaninõustaja kohustustega. 

 

d) […]. 

 

3a. Punktiga c ette nähtud rahastamise tagavad ühiselt koordineerivates ja sõiduplaane 

reguleerivates lennujaamades tegutsevad lennuettevõtjad ja asjaomased lennujaamade 

käitajad, tagades finantskohustuste läbipaistva ja mittediskrimineeriva jaotuse nende vahel ja 

vältides rahastamise sõltumist peamiselt ühest isikust. Tasude süsteem peab olema seotud 

koordinaatori või sõiduplaaninõustaja poolt osutatud teenuste kogumaksumusega19. 

 

 Liikmesriigid võivad lennujaama käitajale või mis tahes teisele liikmesriigi poolt määratud 

organisatsioonile usaldada lennuettevõtjate rahalise panuse kogumise, mida kasutatakse 

koordinaatori või sõiduplaaninõustaja rahastamiseks. 

 

 Liikmesriigid tagavad, et koordinaatori ja sõiduplaaninõustaja käsutuses oleksid piisavad 

rahalised, tööjõualased, tehnilised ja materiaalsed vahendid ning ekspertteadmised. 

 

                                                 
19 Lisatakse põhjendus järgmise teksti põhjal: „Kui koordinaator on ühes liikmesriigis ametisse 

nimetatud mitme lennujaama jaoks, võib liikmesriik otsustada, et iga lennuettevõtja osaleb 
rahastamises ainult ühe korra, isegi kui ta kasutab samas liikmesriigis rohkem lennujaamu.”  
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4. Sõiduplaaninõustaja ja koordinaator võtavad liidu õiguse kohaselt osa lennuettevõtjate 

rahvusvahelistest ja liidu tasandil sõiduplaanikonverentsidest. 

 

5. Sõiduplaaninõustaja nõustab lennuettevõtjaid ning pakub välja alternatiivsed saabumis- ja/või 

väljumisajad juhul, kui ummikud on tõenäolised. 

 

6. Teenindusaegade jaotamise eest vastutab ainsana koordinaator. Koordinaator jagab 

teenindusajad käesoleva määruse sätete alusel ning tagab, et eriolukorras on teenindusaegu 

võimalik jagada ka väljaspool vastuvõtuaegu. 

 

7. Sõiduplaaninõustaja jälgib lennuettevõtjate tegevuse vastavust soovitatud sõiduplaanile. 

 

Koordinaator jälgib lennuettevõtjate tegevuse vastavust neile jagatud teenindusaegadele. Need 

vastavuskontrollid viiakse läbi koostöös lennujaama käitaja, lennujuhtimisasutuste ja 

võrgustiku haldusasutusega ning kontrollimisel võetakse arvesse aega ja teisi asjaomase 

lennujaamaga seotud asjakohaseid parameetreid. 

 

Kõik sõiduplaaninõustajad ja koordinaatorid teevad koostööd selle nimel, et tuvastada 

sõiduplaanides esinevaid vastuolusid ja innustada lennuettevõtjaid neid kõrvaldama. 

 

8. Koordinaatori ja sõiduplaaninõustaja ülesannete täitmise ja nende rahaliste vahendite 

kasutamise suhtes võib kohaldada kontrolle, mille on algatanud liikmesriik jooksva aasta või 

viie eelneva aasta kohta kooskõlas siseriiklike õigusaktidega. Need kontrollid võivad hõlmata 

ka endisi koordinaatoreid või sõiduplaaninõustajaid. Koordinaator ja sõiduplaaninõustaja 

esitavad mis tahes dokumendid, tõendid ja teabe, mida on taotletud selliste kontrollide 

läbiviimise eesmärgil. 
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Artikkel 6 

 

Lennuoperatsioonide koordineerimise ja sõiduplaanide reguleerimise läbipaistvus 

 

1. Iga sõiduplaaniperioodi lõpus esitab koordinaator, ja kui liikmesriik peab seda vajalikuks, 

sõiduplaaninõustaja asjaomastele liikmesriikidele ja komisjonile 

tegevusaruande teenindusaegade jaotamise ja/või sõiduplaani reguleerimise üldise olukorra 

kohta. Aruandes käsitletakse eelkõige artikli 9 lõike 5 ning artiklite 13 ja 18 kohaldamist, 

samuti koordinatsioonikomiteele seoses artiklite 9, 10 ja 10a kohaldamisega esitatud kaebusi 

ning nende kaebuste lahendamiseks võetud meetmeid. Aruanne hõlmab ka koordinaatori või 

sõiduplaaninõustaja osutatud teenuste kvaliteedi kohta huvitatud isikute seas korraldatud 

viimase iga-aastase küsitluse tulemusi20. Aruanne edastatakse soovi korral huvitatud isikutele 

vastavalt artikli 3 lõikes 4 osutatule. 

 

2. Komisjon võib võtta vastu tegevusaruande ja lõikes 1 osutatud küsitluse juhenddokumendi. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

 

3. Koordinaator haldab ajakohastatud ja tasuta juurdepääsetavat elektroonilist andmebaasi, mis 

sisaldab järgmisi andmeid: 

 

a) kõigi lennujaama kasutavate lennuettevõtjate juba väljakujunenud teenindusajad 

lennuliinide järgi ja ajalises järjestuses; 

 

b) kõigi lennuettevõtjate taotletud teenindusajad lennuettevõtjate järgi ja ajalises 

järjestuses; 

 

                                                 
20 Põhjenduses selgitatakse, et aruande peaks koostama iga sõiduplaaniperioodi lõpus, samal ajal 

kui küsitlus viiakse läbi igal aastal. Komisjon tuletab meelde, et aruande vorm peaks olema 
kohustuslik, et võimaldada teabe võrreldavust koordinaatorite vahel. 
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c) kõigile lennuettevõtjatele jaotatud teenindusajad ja rahuldamata jäetud 

teenindusajataotlused lennuettevõtjate järgi ning ajalises järjestuses; 

 

d) veel vabad teenindusajad, mille puhul on kättesaadavus märgitud ära nii suurel määral 

kui võimalik iga piiranguliigi puhul, mida on koordineerimisparameetrites arvestatud. 

Andmebaas peab võimaldama õhusõiduki käitajatel hinnata nende taotlusele vastavate 

teenindusaegade olemasolu; 

 

e) edasiantud või vahetatud teenindusajad, mille puhul on märgitud asjaomase 

lennuettevõtja andmed ja see, kas edasiandmise või vahetamise eest on saadud rahalist 

või muud hüvitist. Koondandmed rahalise hüvitise kohta avaldab asjaomane 

koordinaator igal aastal; 

 

f) kõik üksikasjad koordineerimisparameetrite kohta. 

 

See teave on kättesaadav liikmesriikidele, võrgustiku haldusasutusele, koordinaatoritele, 

sõiduplaaninõustajatele, aeronavigatsiooniteenuse osutajale, komisjonile, mis tahes lennuettevõtjale 

ja asjaomasele lennujaama käitajale. 

 

Seda teavet ajakohastatakse pidevalt. 

 

4. Koordinaator tagab asjakohaste andmete21 säilitamise ja nende kättesaadavuse vähemalt viie 

järjestikulise samaväärse sõiduplaaniperioodi jooksul ning nende üleandmise asjaomase 

lennujaama ametikohustused ülevõtnud koordinaatorile viivituseta ja tasuta. 

 

5. Kui asjakohased ja üldiselt heakskiidetud standardid sõiduplaaniteabe vormingu kohta on 

kättesaadavad, rakendavad sõiduplaaninõustaja, koordinaator ja lennuettevõtjad neid 

tingimusel, et see on kooskõlas liidu õigusega. 

 

                                                 
21 Lisatakse põhjendus koordineerimist käsitleva teabe kättesaadavuse kohta, mis kajastab 

järgmist teksti: „väljakujunenud teenindusaegade loetelu ja koordineerimise andmebaasi 
andmed konkreetsetel kuupäevadel, nimelt algse (teenindusaja taotluse) esitamise (tähtaja) 
kuupäeval, teenindusaja tagastamise tähtaegadel (15.9 ja 15.1), 31. jaanuaril, 31. augustil ja 
iga sõiduplaaniperioodi alguses ja lõpus.” 
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Artikkel 7 

 

Sõiduplaaninõustajatele ja koordinaatoritele antav teave 

 

1. Sõiduplaane reguleerivas või lennuoperatsioone koordineerivas lennujaamas tegutsevad või 

tegutseda kavatsevad lennuettevõtjad esitavad sõiduplaaninõustajale või koordinaatorile kogu 

nende poolt nõutud vastavasisulise teabe. Teabe muutumise korral teavitavad lennuettevõtjad 

sellistest muudatustest viivitamata sõiduplaaninõustajat ja koordinaatorit. Kogu asjakohane 

teave esitatakse valdkonna rahvusvahelistele standardite ja tavade kohases ning 

sõiduplaaninõustaja või koordinaatori poolt täiendavalt täpsustatud vormis ning ettenähtud 

tähtaja jooksul. Lennuettevõtja teatab teenindusaja jaotamise taotluse esitamise ajal 

koordinaatorile eelkõige selle, kas ta saaks taotletud teenindusaegade osas kasu artikli 2 

lõikele 2 vastavast uustulnuka staatusest ja teatab aktsionäri suhtest selles lennujaamas 

tegutsevate teiste lennuettevõtjatega. 

 

1a. Liikmesriigid võivad nõuda, et lennujaamas tegutsevad või tegutseda kavatsevad 

lennuettevõtjad, lennujaama käitaja, õhusõiduki maapealse teeninduse pakkujad ja 

aeronavigatsiooniteenuste osutajad esitavad enda valduses oleva teabe lennuettevõtjate 

kavandatud lendude kohta õigeaegselt koordinaatorile, lennuplaaninõustajale ja võrgustiku 

haldusasutusele mis tahes muude lennujaamade puhul, millel ei ole määratud konkreetset 

staatust. Sellistel juhtudel esitab ka lennujaama käitaja teabe olemasoleva läbilaskevõime 

kohta. 

 

1b. Teenindusaegade kasutamise järelevalve eesmärgil esitab lennujaama käitaja koordinaatori 

taotlusel enda valduses oleva teabe lennuettevõtjate kavandatud lendude kohta kõikide muude 

lennujaamade puhul, millele ei ole määratud konkreetset staatust. 

 

1c. Võrgustiku haldusasutuse põhjendatud taotlusel edastab sõiduplaaninõustaja või koordinaator 

talle lõigetes 1 ja 1a osutatud temale kättesaadava asjakohase teabe. 
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2. Kui lennuettevõtja ei esita lõikes 1 osutatud teavet ning kui ta ei suuda rahuldavalt tõendada 

leevendavate asjaolude olemasolu või kui ta esitab valet või eksitavat teavet, ei võta 

koordinaator arvesse selle lennuettevõtja teenindusajataotlust ega -taotlusi, millega puuduv, 

vale või eksitav teave seotud on. Koordinaator võtab juba jaotatud teenindusaja(d) või 

teenindusaegade sarjad tagasi ja/või soovitab pädeval asutusel riigi õiguse kohaselt kohaldada 

sanktsioone. Koordinaator annab sellele lennuettevõtjale võimaluse esitada oma 

tähelepanekud. 

 

3. Sõiduplaaninõustaja või koordinaator, lennujaama käitaja, lennujuhtimisasutused ning 

võrgustiku haldusasutus vahetavad oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet, sealhulgas 

lennuandmeid ja teenindusaegu, eelkõige et tagada artikli 17 kohaldamine. 

 

Artikkel 8 

 

Koordinatsioonikomitee 

 

1. Vastutav liikmesriik tagab, et lennuoperatsioone koordineerivas lennujaamas on loodud 

koordinatsioonikomitee. Sama koordinatsioonikomitee võib olla määratud rohkem kui ühte 

lennujaama. Selle komitee liikmeteks võivad olla vähemalt kõnealust lennujaama 

(kõnealuseid lennujaamu) korrapäraselt kasutavad lennuettevõtjad ja nende 

esindusorganisatsioonid, asjaomase lennujaama käitaja, asjaomased lennujuhtimisasutused ja 

lennujaama korrapäraselt kasutava üldlennunduse esindajad. 

 

Koordinatsioonikomitee ülesanded on järgmised: 

 

a) esitada koordinaatorile ja/või liikmesriigile soovitusi ja ettepanekuid järgmistes küsimustes: 

 

i) võimalused suurendada lennujaama läbilaskevõimet, mis on kindlaks määratud 

kooskõlas artikliga 3, või tõhustada lennujaama kasutust; 
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ii) koordineerimisparameetrid, mis määratakse kindlaks kooskõlas artikliga 4; 

 

iii) jaotatud teenindusaegade kasutamise järelevalvemeetodid; 

 

iv) lõikes 4 sätestatud kohalikud suunised; 

 

v) kõnealuses lennujaamas valitsevaid liiklusolusid mõjutavad asjaolud; 

 

vi) uustulnukate tõsised probleemid vastavalt artikli 10a lõikele 6; 

 

vii) kõik lennujaama läbilaskevõimega seotud küsimused, eelkõige need, milles käsitletakse 

ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamist ja võrgustiku toimimist; 

 

viii) seos koordineerimisparameetrite ja peamiste tulemusnäitajate vahel, mis on määratletud 

komisjoni 29. juuli 2010. aasta määruse (EL) nr 691/2010 (millega kehtestatakse 

aeronavigatsiooniteenuste ja võrgufunktsioonide tulemuslikkuse kava ning muudetakse 

määrust (EÜ) nr 2096/2005, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise 

ühised nõuded)22 artikli 2 punktis d; 

 

b) […] 

 

c) olla asjaomaste isikute vahel vahendajaks teenindusaegade jaotamist käsitlevate artiklis 19 

sätestatud kaebuste puhul. 

 

2. Liikmesriikide esindajad, koordinaator, võrgustiku haldusasutus, tulemuslikkuse kontrolli 

organ ja liikmesriigi riiklik järelevalveasutus kutsutakse vaatlejatena koordinatsioonikomitee 

koosolekutele. Nõuetekohaselt põhjendatud olukordades võib komisjon oma taotluse alusel 

osaleda neil koosolekutel vaatlejana. 

 

                                                 
22 ELT L 201, 3.8.2010, lk 1. 
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3. Koordinatsioonikomitee koostab kirjaliku töökorra, mis hõlmab muu hulgas osalemist, 

valimisi, koosolekute sagedust ning kasutatavaid keeli. [...] (viimane lause on üle viidud 

lõikesse 5) 

 

4. Koordinatsioonikomitee iga liige, liikmesriik või koordinaator võib teha ettepaneku kohalike 

suuniste kohta. Koordinatsioonikomitee arutab väljapakutud kohalikke suuniseid ja esitab 

nõuandva arvamuse. Pärast sellise arvamuse saamist võib liikmesriik kõnealused kohalikud 

suunised vastu võtta, tingimusel et ta on komisjoni neist teavitanud ning komisjon ei ole 

kolme kuu jooksul alates teavitamisest väljendanud vastuseisu suuniste vastuvõtmise suhtes. 

 

5. Asjaomasele liikmesriigile esitatakse koordineerimiskomitee arutelude aruanne koos märkega 

komitee liikmete seisukohtade kohta. Kõnealune aruanne edastatakse ka tulemuslikkuse 

kontrolli organile ja võrgustiku haldusasutusele. 

 

Teenindusaegade jaotamine 
 

Artikkel 9 

 

Teenindusaegade ühisvaru 

 

1. Koordinaator loob teenindusaegade ühisvaru, mis hõlmab kõiki teenindusaegu. Kogu 

liikmesriigi poolt vastavalt artiklile 4 määratud uute teenindusaegade maht paigutatakse 

teenindusaegade ühisvarusse. Kõik artikli 10 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad 

teenindusaegade sarjad paigutatakse samuti teenindusaegade ühisvarusse, märkides ära, 

millistel lennuettevõtjatel on õigus neid teenindusaegade sarju kasutada. 

 

1a. Teenindusaegade sarjad jaotatakse teenindusaegade ühisvarust sõiduplaaniperioodil, milleks 

teenindusaega taotletakse ning mille lõppemisel tuleb teenindusajad anda tagasi 

teenindusaegade ühisvarusse. 

 (üle toodud artikli 10 lõikest 1) 
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2. Ühisvarusse pandud teenindusajad jaotatakse taotlevate lennuettevõtjate vahel kooskõlas 

artiklitega 10 ja 10a, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 19 lõike 2 ning 

käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist. 

 

3. Ilma et see piiraks artikli 10 lõike 2 kohaldamist, tuleb olukorras, kus kõiki asjaomaste 

lennuettevõtjate esitatud teenindusajataotlusi ei saa rahuldada, eelistada ärilende, eriti 

regulaarlende ning programmilisi mitteregulaarlende. Kui ühes lennukategoorias esitatakse 

konkureerivad taotlused, eelistatakse aastaringset tegevust. (toodud tagasi artiklist 10a) 

 

4. […] (üle viidud artiklisse 10a) 

 

5. Juhul kui teenuseid pakub lennuettevõtjate rühm, võib vajalikku teenindusaega taotleda ainult 

üks rühmas osalev lennuettevõtja. Sellist teenust pakkuv lennuettevõtja vastutab selle eest, et 

artikli 10 lõikes 2 osutatud eelisõiguse kasutamiseks nõutavad tegevuskriteeriumid on 

täidetud. 

 

Ühele lennuettevõtjale jaotatud teenindusaegu võib/võivad kasutada lennuettevõtjate rühma 

kuuluv(ad) teine lennuettevõtja / teised lennuettevõtjad, tingimusel et selle lennuettevõtja 

tunnuskood, kellele teenindusaeg jagatakse, säilib ühislennu korral koordineerimise ja 

kontrollimise eesmärgil. Selleks teavitab lennuettevõtja koordinaatorit lennuettevõtjate 

rühmast, millesse ta kuulub. Kui ühine tegutsemine lõpetatakse, jäävad selliselt kasutatud 

teenindusajad lennuettevõtjale, kellele need algselt jaotati. Lennuettevõtjate rühma kuuluvad 

lennuettevõtjad annavad koordinaatorile sellise tegevuse kohta teavet ega tohi oma tegevust 

alustada enne, kui koordinaator on selle selgesõnaliselt heaks kiitnud. 

 

Lennuettevõtjate rühma kuuluval uustulnukal ei ole vähemalt kahe vastava 

sõiduplaaniperioodi jooksul lubatud anda oma teenindusaja kasutamist üle teistele 

kõnealusesse rühma kuuluvatele lennuettevõtjatele. 
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 Juhul kui lennuettevõtjale jaotatud teenindusaegade sarja kasutab teine lennuettevõtja viisil, 

mis ei vasta käesoleva lõike tingimustele, võtab koordinaator teenindusaegade sarjad ära ning 

paigutab need pärast asjaomaste lennuettevõtjate ärakuulamist teenindusaegade ühisvarusse. 

Kui selline äravõtmine oleks ebaproportsionaalne, võib koordinaator selle asemel soovitada 

pädeval riiklikul asutusel kohaldada asjakohaseid karistusi. 

 

6. […] (üle viidud artiklisse 10a) 

 

7. Kui teenindusajataotlust ei saa rahuldada, teavitab koordinaator taotlevat lennuettevõtjat selle 

põhjustest ja osutab lähimale olemasolevale alternatiivsele teenindusajale. 

 

8. Koordinaator võtab arvesse ka järgmist: 

 

- ülemaailmsel tasandil või liidus lennutranspordiettevõtluses kehtestatud täiendavad 

eeskirjad ja suunised ning 

 

- artikli 8 lõikes 4 sätestatud kohalikud suunised. 

 

9. Koordinaator püüab lisaks sõiduplaaniperioodiks kavandatud teenindusaegade jaotamisele 

rahuldada ka üksikute teenindusaegade taotlused, mille tähtajad on lühikesed ning mis on 

esitatud kõikide lennundusliikide osas. Selleks võib kasutada neid teenindusaegu, mis jäävad 

pärast taotluse esitanud lennuettevõtjate vahel jaotamist teenindusaegade ühisvarusse, ning 

lühiajalise etteteatamisajaga jaotatavaid teenindusaegu. 
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Artikkel 10 

 

Juba väljakujunenud teenindusajad 

 

1. […] (üle viidud artikli 9 lõikesse 1a) 

 

2. Ilma et see piiraks artiklite 7, 13 ja 18 kohaldamist, on lennuettevõtjal samaväärse 

sõiduplaaniperioodi jooksul õigus samale teenindusaegade sarjale, kui kõnealune 

lennuettevõtja taotleb seda artikli 7 lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul ja kui täidetud on 

järgmised tingimused: 

 

a) see lennuettevõtja on kasutanud sama teenindusaegade sarja regulaarlendude ja 

programmiliste mitteregulaarlendude osutamiseks ning 

 

b) see lennuettevõtja suudab koordinaatorile rahuldaval viisil tõendada, et ta on kasutanud 

kõnealust sama teenindusaegade sarja koordinaatori loale vastavalt vähemalt 80 % 

sellest sõiduplaaniperioodist, mille ajaks see sari oli antud. 

 

3. Teenindusaegade sarjade ümberajastamine enne artiklis 10a osutatud ühisvarusse allesjäänud 

teenindusaegade jaotamist teistele taotluse esitanud lennuettevõtjatele on lubatud ainult 

funktsionaalsetel põhjustel, näiteks muudatuste tõttu kasutatava õhusõiduki tüübi tasemes või 

lennuettevõtja teenindataval lennuliinil, või kui teenindusaegade ajastust parandatakse 

võrreldes algselt taotletud ajastusega. Ümberajastamine ei jõustu enne, kui koordinaator on 

selle selgesõnaliselt kinnitanud. 

 

4. Lennuettevõtjale konkreetsest teenindusaegade sarjast enne 31. jaanuari järgmiseks suviseks 

sõiduplaaniperioodiks või enne 31. augustit järgmiseks talviseks sõiduplaaniperioodiks antud, 

kuid enne nimetatud kuupäevi koordinaatorile ümberjaotamiseks tagastatud teenindusaegu ei 

võeta arvestuste tegemisel arvesse, tingimusel et ülejäänud jaotatud teenindusajad 

moodustavad märkimisväärse osa teenindusaegade sarjast. 
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5. Kui 80 %-list teenindusaegade sarja kasutamist ei ole võimalik tõendada, ei kohaldata 

lõikega 2 ette nähtud eelisõigust, kui ei põhjendata kasutamata jätmist järgmistel põhjustel: 

 

a) väljaspool lennuettevõtja kontrolli olevad mitmed ettenägematud ja vältimatud23 

asjaolud, mis toovad kaasa: 

 

i) kõnealuste lendude puhul üldkasutatava õhusõiduki tüübile stardikeelu 

kehtestamise; 

 

ii) lennujaama või õhuruumi täieliku või osalise sulgemise ning selle otsesed ja 

kohesed tagajärjed; 

 

iii) tõsised häired asjaomase lennujaama töös märkimisväärses ulatuses asjaomasest 

sõiduplaaniperioodist, mis hõlmavad teenindusaegade sarju teistes lennujaamades, 

mis on seotud tõsistest häiretest mõjutatud lennuliinidega; 

 

b) lennuteenuse katkestamine tegevuse abil, mille eesmärk on nende lendude segamine 

(näiteks streik), nii et lennuettevõtjal on praktiliselt ja/või tehniliselt võimatu lende 

plaanipäraselt teostada; 

 

c) tõsine rahaline kahju asjaomasele liidu lennuettevõtjale, mistõttu annavad 

lennutegevuslube väljaandvad asutused välja ainult ajutise lennutegevusloa kuni 

lennuettevõtja rahandusliku reorganiseerimiseni kooskõlas määruse (EÜ) nr 1008/2008 

artikli 9 lõikega 1; 

 

d) kohtumenetlus, mis käsitleb käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist lennuliinide 

puhul, mille suhtes on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikliga 16 kehtestatud 

avaliku teenindamise kohustus, mille tulemusena on sellisel lennuliinil lennuliiklus 

ajutiselt peatatud. 

 

                                                 
23 Hilisemas etapis lisatakse põhjendus, et selgitada, et kõnealused asjaolud sisaldavad 

erandlikke ilmastikutingimusi. 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2111/2005 (mis 

käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse 

ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast 

lennuettevõtjast)24 ja selle rakendusaktide kohaselt vastu võetud tegevuskeeldu liidu piires ei 

saa aktsepteerida kui põhjendust teenindusaegade sarja kasutamata jätmiseks käesoleva lõike 

tähenduses. 

 

6. Komisjon kontrollib liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel, kas koordinaator kohaldab 

lõiget 5. 

 

Komisjon teeb otsuse kahe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

 

7. Kui lõike 2 punktides a ja b osutatud tingimused ei ole täidetud, võib komisjon omal algatusel 

või liikmesriigi taotlusel siiski otsustada anda lennuettevõtjatele järgmiseks samaväärseks 

sõiduplaaniperioodiks eelisõiguse samaväärsete sarjade saamiseks, kui selle põhjenduseks on 

kiireloomulised asjaolud, mis on seotud erakorraliste sündmustega, mille puhul on vaja 

ühtlustada lennujaamades võetavate meetmete kohaldamist. Komisjon võtab viivitamatult 

kooskõlas artikli 16 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu rakendusaktid. Kõnealused aktid 

jäävad kehtima ajavahemikuks, mis ei ületa ühe sõiduplaaniperioodi pikkust. Komisjoni 

võetavad meetmed võivad lennujaamade või sihtkohtade kaupa erineda olenevalt erakorralise 

sündmuse laadist. 

 

8. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud eelisõigusega teenindusaegade sarjadele ei kaasne õigus 

hüvitamisnõudele, kui kõnealust õigust teenindusaegade sarjadele piiratakse või kui see õigus 

kõrvaldatakse liidu õiguse alusel, eelkõige ELi toimimise lepingu lennutranspordiga seotud 

eeskirjade kohaldamiseks. 

 

                                                 
24 ELT L 344, 27.12.2005, lk 15. 
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Artikkel 10a 

 

Muude teenindusaegade jaotamine (üle toodud artiklist 9) 

 

1. Tingitult teenindusaegade jaotamisest vastavalt artiklile 10 jaotatakse 2550 % ülejäänud 

teenindusaegadest kõigepealt uustulnukate vahel, välja arvatud juhul, kui uustulnukate taotlusi 

on vähem kui 50 %. Uustulnukatele antud eelisõigust järgitakse 31. jaanuarini järgmise 

suvehooaja puhul ja 31. augustini järgmise talvehooaja puhul. Kui sama sõiduplaaniperioodi 

jooksul on kasutada suur hulk teenindusaegu, järgitakse siiski uustulnukatele antud 

eelisõigust. Koordinaator käsitleb uustulnukate ja teiste lennuettevõtjate taotlusi õiglaselt 

kooskõlas iga sõiduplaanipäeva koordineerimisperioodiga. Uustulnukate taotluste seas 

eelistatakse neid lennuettevõtjaid, kes vastavad uustulnuka staatusele artikli 2 lõike 2 punkti b 

alusel. 

 

2 Lennuettevõtjat, kes artikli 13 tähenduses on kandnud talle jaotatud teenindusajad üle sama 

lennujaama teisele lennuettevõtjale, ei käsitata kõnealuses lennujaamas uustulnukana kahe 

samaväärse sõiduplaaniperioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui lennuettevõtjal oleks olnud 

sama eelis isegi ilma teenindusaegade ülekandmiseta. (üle toodud artikli 2 lõikest 2) 

 

3. Uustulnuk, kellele on pakutud teenindusaegade sarja ajavahemikuks ühe tunni jooksul enne 

või pärast taotletud aega, kuid kes ei ole seda pakkumist vastu võtnud, kaotab selleks 

sõiduplaaniperioodiks selles teenindusaegade sarjas uustulnuka staatuse. 

 

4. Kui uustulnukatel tõsised probleemid jätkuvad, peab liikmesriik tagama, et kutsutakse kokku 

lennujaama koordinatsioonikomitee koosolek. Koosoleku eesmärk on olukorra parandamise 

võimaluste kindlakstegemine. Sellele koosolekule kutsutakse ka komisjon. 

 

                                                 
25 50 % kohaldamist selgitatakse täiendavalt põhjenduses.  
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Artikkel 11 

 

Teenindusaegade reserveerimine 

 

1. Lennujaama käitaja taotlusel võib liikmesriik, kes vastutab lennuoperatsioone koordineeriva 

lennujaama eest, mille puhul on tekkinud oluline ja tõestatav probleem seoses 

teenindusaegade tagastamise hilinemise ning jagatud teenindusaegade mittekasutamisega, 

kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta direktiivi 2009/12 

(lennujaamatasude kohta)26 artikli 2 lõikes 4 määratletud lennujaamatasusid seoses 

lennuettevõtjate poolt teenindusaegade artiklis 9 osutatud ühisvarusse jaotamise 

hilinemisega27 ning võtta niisugused lennuettevõtjad vastutusele lennujaama infrastruktuuri 

reserveerimise eest ilma seda kasutamata. Liikmesriigid tagavad, et järgitakse järgmisi 

põhimõtteid: 

 

a) enne kõnealuse otsuse vastuvõtmist kohaldatakse mutatis mutandis direktiivi 

2009/12/EÜ28 artikliga 6 ette nähtud menetlust. Konsulteerida tuleb ka koordinaatoriga. 

Selliste lennuoperatsioone koordineerivate lennujaamade puhul, mis ei ole hõlmatud 

direktiivi 2009/12/EÜ artikli 1 lõikega 2, konsulteerib lennujaama käitaja 

koordinatsioonikomitee ja koordinaatoriga; 

 

b) kõnealune otsus ei mõjuta teenindusaegade jaotamise ja lennujaamatasude süsteemi 

mittediskrimineerivat ja läbipaistvat iseloomu; 

 

c) kõnealune otsus ei tohi heidutada lennuettevõtjaid turule sisenemisel ega teenuste 

arendamisel ning selle puhul piirdutakse üksnes lennujaama infrastruktuuri ja oluliste 

lisateenuste, sealhulgas hoolduse, käitamise, juhtimise ja haldamisega seotud kulude 

katmisega, mis lennujaam on kandnud kasutamata teenindusaegadele vastava 

läbilaskevõime reserveerimisel lennujaamas; 

 

                                                 
26 ELT L 70, 14.3.2009, lk 11. 
27 Lisatakse põhjendus, milles selgitatakse, et lennuoperatsioone koordineeriva lennujaama 

käitaja võib kasutada lennujaamatasude süsteemi, et hoida ära teenindusaegade ühisvarusse 
tagastamise hilinemist. 

28 ELT L 70, 14.3.2009, lk 11.  
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ca) kõnealune otsus iseenesest ei nõua lennuettevõtjatelt teenindusaja reserveerimistasu 

ettemaksmist ning selle mõju asjaomasele lennujaamale on tuluneutraalne; 

 

d) lennuettevõtjate suhtes ei kohaldata vastutust järgmise eest: 

 

i) lennujaama infrastruktuuri reserveerimine ilma seda kasutamata nende jaotatud 

teenindusaegade puhul, mis tagastatakse teenindusaegade ühisvarusse enne 31. 

jaanuari järgmise suvise sõiduplaaniperioodi puhul ja enne 31. augustit järgmise 

talvise sõiduplaaniperioodi puhul, lennuettevõtja poolt teatatud ja riigipühade 

tõttu tühistatud teenindusaegade puhul, mis tagastatakse teenindusaegade 

ühisvarusse enne samu kuupäevi, ning nende jaotatud teenindusaegade puhul, 

mille kasutamata jätmist saab põhjendada artikli 10 lõike 5 alusel; 

 

ii) lennujaama infrastruktuuri reserveerimine ilma seda kasutamata nende jaotatud 

teenindusaegade puhul, mis tagastatakse teenindusaegade ühisvarusse pärast 31. 

jaanuari järgmise suvise sõiduplaaniperioodi puhul ja pärast 31. augustit järgmise 

talvise sõiduplaaniperioodi puhul ning mis jaotatakse koordinaatori poolt teistele 

lennuettevõtjatele; 

 

e) kõnealusest otsusest teavitatakse koordinaatorit, huvitatud isikuid ja komisjoni vähemalt 

kuus kuud enne asjaomase sõiduplaanihooaja algust. 

 

2. Koordinaator teeb lennujaama käitajale kättesaadavaks kogu lõikes 1 osutatud otsuse 

rakendamiseks vajaliku teabe. 
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Artikkel 12 

 

Avaliku teenindamise kohustused 

 

1. Kui kooskõlas määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikliga 16 on lennuliini suhtes kehtestatud 

avaliku teenindamise kohustus, võib liikmesriik oma territooriumil asuvas lennuoperatsioone 

koordineerivas lennujaamas reserveerida selle lennuliini jaoks kavandatud tegevuse jaoks 

vajalikud teenindusajad. Kui asjaomasel lennuliinil reserveeritud teenindusaegu ei kasutada, 

antakse juhul, kui käesoleva artikli lõikest 2 ei tulene teisiti, need teiste lennuettevõtjate 

käsutusse, kes on huvitatud kooskõlas avaliku teenindamise kohustusega sel lennuliinil 

tegutsemisest. Kui ükski lennuettevõtja ei ole huvitatud lennuliinil tegutsemisest ja asjaomane 

liikmesriik ei kuuluta määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 16 lõike 10, artikli 17 lõigete 3–7 ja 

artikli 18 lõike 1 alusel välja pakkumismenetlust või kui avaliku teenindamise kohustus on 

lõppenud vastavalt määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 16 lõikele 11, reserveeritakse need 

teenindusajad mõne teise lennuliini jaoks, mille suhtes kohaldatakse avaliku teenindamise 

kohustust, või lisatakse teenindusaegade ühisvarule. 

 

2. Määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 16 lõikega 10, artikli 17 lõigete 3–7 ja artikli 18 lõikega 1 

kehtestatud pakkumismenetlust kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 

teenindusaegade kasutamiseks, kui rohkem kui üks liidu lennuettevõtja on huvitatud lennuliini 

teenindamisest ega ole saanud teenindusaega koordinaatorilt taotletud aegadele eelnevaks või 

järgnevaks tunniks. 
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Teenindusaegade liikuvus 

 
Artikkel 13 

 

Teenindusaegade ülekandmine ja vahetamine 

 

1. Tingimusel, et pärast asjaomase lennuettevõtja poolset teatamist saadakse koordinaatorilt 

selge kinnitus, võib teenindusaegu: 

 

a) lennuettevõtja üle kanda enda ühelt lennuliinilt või lennuteenuse liigilt enda teisele 

lennuliinile või lennuteenuse liigile; 

 

b) üle kanda ühelt lennuettevõtjalt teisele lennuettevõtjale rahalise või muud liiki hüvitise 

eest; 

 

c) lennuettevõtjate vahel vahetada rahalise või muud liiki hüvitise eest. 

 

1a. Liikmesriik võib oma territooriumil rakendada ajutisi piiranguid teenindusaegade 

ülekandmise ja vahetamise suhtes rahalise või mis tahes liiki hüvitise eest, nagu on sätestatud 

lõike 1 punktides b ja c, kui teenindusaegade ülekandmise ja vahetamisega seoses ilmneb 

oluline ja tõestatav probleem. Sellised piirangud peavad olema läbipaistvad, 

mittediskrimineerivad, proportsionaalsed ja põhjendatud ning neist teatatakse nõuetekohaselt 

Euroopa Komisjonile. Selle alusel võib komisjon kolme kuu jooksul esitada piirangute suhtes 

vastuväite. Sellisel juhul põhjendab komisjon oma otsust ja asjaomane liikmesriik nõustub 

komisjoni otsusega. 

 

1b. Kui koordinaator leiab, et lõikes 1 osutatud ülekandmisel või vahetamisel võib olla otsene ja 

märkimisväärne negatiivne mõju teenuse tasemele asjaomasest lennujaamast teenindataval 

piirkondlikul lennuliinil, teavitab koordinaator vastavalt asjaomast liikmesriiki või 

asjaomaseid liikmesriike. 
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2. Liikmesriigid, kelle territooriumil asuvad lennuoperatsioone koordineerivad lennujaamad, 

tagavad, et luuakse läbipaistev raamistik, mille abil lennuettevõtjad, kes on huvitatud liidu 

õigusest lähtuvast teenindusaegade ülekandmisest või vahetamisest, saavad omavahel 

ühendust võtta. Huvitatud isikutel on avatud juurdepääs sellisele mittekonfidentsiaalsele 

teabele. 

 

2a. Koordinaator keeldub ülekandmise või vahetamise kinnitamisest, kui see ei ole kooskõlas 

käesoleva määruse nõuetega ning kui koordinaator ei ole veendunud, et: 

 

a) see ei kahjusta lennujaama tööd kõiki tehnika-, tegevus-, ja keskkonnapiiranguid 

arvesse võttes; 

b) järgitakse vastavalt artiklile 12 kehtestatud piiranguid; 

c) teenindusaegade ülekandmine või vahetamine ei kuulu käesoleva artikli lõigete 

3–7 reguleerimisalasse. 

 

 Koordinaator ei keeldu ülekandmise või vahetamise kinnitamisest muudel kui käesolevas 

lõikes nimetatud põhjustel. 

 

2b. Lõike 1 punktides b ja c osutatud ülekandmiste ja vahetamiste puhul edastavad 

lennuettevõtjad koordinaatorile võimaliku rahalise või muud liiki hüvitise üksikasjad. 

Ülekandmise ja vahetamisega kaasneva hüvitise üksikasju käsitletakse konfidentsiaalsena ja 

koordinaator teavitab neist vastava taotluse korral üksnes liikmesriiki, kus lennujaam asub, 

või komisjoni. 

 

2c. Ülekandmiste ja vahetamiste puhul ei või kehtestada tingimusi, mille eesmärk on piirata 

teenindusaegu saada sooviva lennuettevõtja jaoks võimalust konkureerida teenindusaegu 

ülekandva või vahetava lennuettevõtjaga. 

 
29 
 

                                                 
29 Lisatakse järgmine põhjendus: „Tunnistades teenindusaegadega kauplemise võimalust ja ilma 

et see piiraks maksualaste õigusaktide kohaldamist, ei takista käesoleva määruse ükski säte 
liikmesriikidel kehtestada maksu, kui teenindusaegade ülekandmine või vahetamine kahe 
lennuettevõtja vahel toimub rahalise hüvitise eest, järgides samas täiel määral liidu õigust.” 
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3. Uustulnukale jagatud teenindusaegu ei või lõike 1 punkti b kohaselt üle kanda kahe 

samaväärse sõiduplaaniperioodi jooksul, välja arvatud pankrotis ettevõtja tegevuse 

seadusjärgse ülevõtmise korral. (endine lõige 5) 

 

4. Artikli 2 lõike 2 punktis b määratletud uustulnukale jaotatud teenindusaegu ei või käesoleva 

artikli lõike 1 punkti a kohaselt üle kanda kahe samaväärse sõiduplaaniperioodi jooksul, välja 

arvatud juhul, kui uustulnuk oleks uuel lennuliinil saanud samasuguse eelise kui algsel 

lennuliinil. (endine lõige 6) 

 

5. Lõike 1 punktis c määratletud uustulnukale jaotatud teenindusaegu ei või vahetada kahe 

samaväärse sõiduplaaniperioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui see parandab kõnealuste 

teenuste teenindusaegade ajastust algselt taotletud ajastusega võrreldes. Asjaomased 

lennuettevõtjad kasutavad sellise vahetuse tulemusel saadud teenindusaegu vastavalt selle 

perioodi jooksul, mille jaoks need kõnealusel sõiduplaaniperioodil olid antud. (endine lõige 7) 

 

6. Ilma et see piiraks lõigete 3–5 kohaldamist, võib teenindusaegu, mida ei ole jaotatud 

kooskõlas artikli 10 lõigetega 2 või 3, üle kanda üksnes vastavalt lõike 1 punktile b ettevõtja 

tegevuse ülevõtmise korral või emaettevõtja ja selle tütarettevõtjate vahel või sama 

emaettevõtja tütarettevõtjate vahel. (endine lõige 3) 

 

7. Ilma et see piiraks lõigete 3–5 kohaldamist, võib teenindusaegu, mida ei ole jaotatud artikli 10 

lõigete 2 või 3 alusel vahetada üksnes vastavalt lõike 1 punktile c, et parandada 

teenindusaegade ajastust kõnealuste teenuste puhul võrreldes algselt taotletud ajastustega. 

Asjaomased lennuettevõtjad kasutavad sellise vahetuse tulemusel saadud teenindusaegu 

vastavalt selle perioodi jooksul, mille jaoks need kõnealusel sõiduplaaniperioodil olid antud. 

(endine lõige 4) 
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Artikkel 14 

 

Konkurentsiõigusega seotud sätted 

 

Käesolev määrus ei mõjuta ametiasutuste õigust kiita heaks või piirata teenindusaegade ülekandmist 

või vahetamist lennuettevõtjate vahel ning suunata nende jaotamist kooskõlas siseriiklike 

konkurentsiseadustega, ELi toimimise lepingu artiklitega 101, 102 või 106 või nõukogu 20. jaanuari 

2004. aasta määrusega (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste 

üle30. 

 

Rakendamine 

 
Artikkel 15 

 

[…] 

 

 

Artikkel 16 

 

Komiteemenetlus 

 

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses. 

 

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/201131 artiklit 5. 

 

                                                 
30 ELT L 24, 29.1.2004, lk 1. 
31 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
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3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes 

selle artikliga 5. 

 

4. Lisaks sellele võib komisjon konsulteerida komiteega igas muus küsimuses, mis käsitleb 

käesoleva määruse kohaldamist, sealhulgas: 

a) koordineerimisparameetrite kindlaksmääramise meetodid; 

b) erandlike lendude teenindusajad, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 11; 

c) artikli 10 lõikes 4 osutatud teenindusaegade sarja märkimisväärse osa määratlus; 

d) artikli 17 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 2 osutatud märkimisväärselt erineva aja määratlus. 

 

Artikkel 17 

 

Teenindusaegade ja sõiduplaani omavaheline vastavus 

 

1. Kui lennuettevõtja esitab sõiduplaani, sisaldab see viidet jaotatud teenindusaegadele. 

Liikmesriigi taotlusel lükkab võrgustiku haldusasutus lennuettevõtja lennuplaani tagasi, kui 

lennuettevõtja kavatseb saabuda lennuoperatsioone koordineerivasse lennujaama või sellest 

lahkuda ajavahemikel, millal lennujaama koordineeritakse, ilma et koordinaator oleks 

lennuettevõtjale eraldanud selliseks lennuks teenindusaega. Liikmesriik võib delegeerida selle 

ülesande koordinaatorile. Ärilise lennutegevusega tegelevad ettevõtjad ei tohi omada 

teenindusaega, kui neil oli vajadus tegutseda jaotatud teenindusajast märkimisväärselt 

erineval ajal ja kui hilinemine ei tulene aeronavigatsiooniteenustest. 

 

2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed teabevahetuseks koordinaatori, võrgustiku 

haldusasutuse, aeronavigatsiooniteenuste osutaja ja lennujaama käitaja vahel. 

 

3. […]. 

 

3a. Lõike 1 kohaldamiseks edastab iga lennuettevõtja, kes kavatseb teostada riikliku tähtsusega 

lennu, häda- või humanitaarabilennu, koordinaatorile viivitamatult oma lennu 

kindlaksmääramiseks vajaliku teabe. 



15442/12  lo/tkb 43 
I LISA DG E 2A ET 

Artikkel 1832 

 

Jõustamine 

 

1. Koordinaator võtab ära lennuettevõtjale asutamisjärgus ajutiselt jaotatud teenindusaegade 

sarjad ning paigutab need teenindusaegade ühisvarusse 15. jaanuaril järgmise suvehooaja 

puhul ja 15. augustil järgmise talvehooaja puhul, kui ettevõtjal ei ole sellel kuupäeval 

lennutegevusluba või samaväärset dokumenti või kui tegevuslubasid väljaandev pädev asutus 

ei ole teatanud, et lennutegevusluba või samaväärne dokument antakse tõenäoliselt välja enne 

asjaomase sõiduplaaniperioodi algust. Tegevuslubasid väljaandvad pädevad asutused 

edastavad korrapäraselt koordinaatorile ajakohastatud teabe ja vastavad viimase taotlustele 

mõistliku aja jooksul33. 

 

2. Lennuettevõtja, kes osutab korduvalt lennuteenuseid ajal, mis erineb märkimisväärselt 

teenindusaegade sarja osaks olevast teenindusajast, või kasutab teenindusaega 

märkimisväärselt teisiti, kui jaotamise ajal märgiti, kaotab oma artikli 10 lõikes 2 

osutatud eelise, välja arvatud juhul, kui ta esitab tõendeid, et see ei olnud tahtlik. 

Koordinaator võib otsustada võtta sellelt lennuettevõtjalt ära kõnealuse teenindusaegade sarja 

ülejäänud sõiduplaaniperioodi ajaks ning paigutada selle teenindusaegade ühisvarusse, olles 

enne ära kuulanud asjaomase lennuettevõtja ning teinud ühekordse hoiatuse. Kui 

lennuettevõtja taotleb samaväärseid teenindusaegu, ei ole koordinaatoril kohustust talle neid 

jaotada. 

 

Liikmesriik tagab, et koordinaator kehtestab tõhusa süsteemi käesoleva lõike kohaldamise 

tagamiseks. 

                                                 
32 Lisatakse põhjendus järgmise teksti põhjal: „Kui lennuettevõtjate suhtes tuleb kohaldada 

jõustamismeetmeid, peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu lennuliinidele, mis 
ühendavad äärepoolseid piirkondi, sealhulgas saartel paiknevaid liikmesriike suurte Euroopa 
liiklussõlmedeks olevate lennujaamadega, sest iga selliste oluliste teenindusaegade 
äravõtmise otsus mõjutaks asjaomase liikmesriigi ühendust ülejäänud maailmaga.” NL ei 
nõustu selle põhjendusega, sest sel ei ole tekstiga mingit seost ja see lisab ebaselgust. 
Komisjon on esitanud reservatsiooni, sest põhjenduse kohaselt tuleks käesoleva määruse 
täitmisel lende saartele käsitada muudest lendudest erinevalt. 

33 Komisjon nõustub tegema avalduse selle kohta, et koordinaatoritele antakse juurdepääs 
CIRCA andmebaasile, mida kasutavad määruses 1008/2008 osutatud tegevuslubasid 
väljaandvad pädevad asutused. Tuleks märkida, et selline juurdepääs ei mõjuta siiski asutuse 
kohustust vastata koordinaatorite konkreetsetele üksiktaotlustele. 
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3. Liikmesriigid tagavad, et tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid on olemas ja 

neid on võimalik rakendada eelkõige juhul, kui 

 

– tegemist on lõikes 2 sätestatud olukordadega; 

 

– tegemist on olukordadega, kui lennuettevõtjad tegutsevad ilma lennuks vajaliku 

teenindusajata34; 

 

– tegemist on olukordadega, kui sarja mittekuuluv üksiklend teostatakse põhjendamatult 

ajal, mis erineb märkimisväärselt jaotatud teenindusajast; 

 

– teenindusajad tagastatakse pärast 31. jaanuari järgmise suvehooaja puhul või pärast 

31. augustit järgmise talvehooaja puhul või kasutamata teenindusaegu ei tagastata, 

võttes arvesse artikliga 11 ette nähtud mehhanismi võimalikku kasutamist; 

 

– koordinaatorile või sõiduplaaninõustajale jäetakse edastamata artiklites 7 ja 13 ette 

nähtud teave või edastatav teave on vale või eksitav; 

 

– tegemist on artikli 13 lõikes 2c sätestatud olukordadega; 

 

– lendude toimumise päeva sõiduplaane koostatakse aegade osas, mis on jaotatud 

teenindusaegadest märkimisväärselt erinevad. 

 

Koordinaatorit teavitatakse nõuetekohaselt iga juhtumi, mis on esitatud sanktsioonide 

kohaldamise eesmärgil, tulemustest. 

                                                 
34 Hilisemas etapis lisatakse põhjendus, kajastamaks asjaolu, et seda taanet ei kohaldata lendude 

suhtes, mis võivad tegutseda ilma teenindusaegadeta (riikliku tähtsusega lennud, häda- ja 
humanitaarabilennud).  
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4. Ilma et see piiraks artikli 10 lõike 5 kohaldamist ja juhul, kui lennuettevõtja ei suuda 

saavutada artikli 10 lõikes 2 kindlaksmääratud 80 % kasutusmäära, võib koordinaator 

otsustada võtta lennuettevõtjalt ära kõnealune teenindusaegade sari ülejäänud 

sõiduplaaniperioodiks ning paigutada see pärast asjaomase lennuettevõtja ärakuulamist 

teenindusaegade ühisvarusse. 

 

Ilma et see piiraks artikli 10 lõike 5 kohaldamist ja juhul, kui pärast jaotatud aega, mis 

vastab 20 %-le sarja kehtivusajast, ei ole ühtegi sarja teenindusaega kasutatud, paigutab 

koordinaator kõnealuse teenindusaegade sarja pärast asjaomase lennuettevõtja ärakuulamist 

sõiduplaaniperioodi lõpuni teenindusaegade ühisvarusse. Koordinaator võib otsustada võtta 

teenindusaegade sari tagasi enne selle perioodi lõppu, mis vastab 20 % sarja kehtivusajast, kui 

lennuettevõtja ei näita üles kavatsust teenindusaegu kasutada. 

 

Artikkel 19 

 

Kaebused ja kaebuse esitamise õigus 

 

1. Ilma et see piiraks kaebuste esitamise õigust riigisiseste seaduste alusel, esitatakse artikli 7 

lõike 2, artiklite 9, 10, 13 ja 17 ning artikli 18 lõigete 1, 2 ja 4 kohaldamist käsitlevad 

kaebused esmalt koordinatsioonikomiteele. Komitee vaatab kaebuse läbi ühe kuu jooksul 

pärast selle esitamist ning teeb koordinaatorile võimaluse korral ettepaneku probleemi 

lahendamiseks. Kui kaebust ei ole võimalik lahendada, võib vastutav liikmesriik täiendava 

kahekuulise ajavahemiku jooksul näha ette lennuettevõtjate või lennujaamu esindava 

organisatsiooni ja kolmanda isiku vahendusmenetluse. 

 

2. Liikmesriigid võtavad kooskõlas siseriikliku õigusega meetmed selleks, et kaitsta 

koordinaatoreid kahjunõuete eest seoses neile käesoleva määruse alusel pandud ülesannetega, 

välja arvatud juhul, kui tegemist on raske hooletuse või tahtliku üleastumisega. 



15442/12  lo/tkb 46 
I LISA DG E 2A ET 

 

Artikkel 20 

 

Suhted kolmandate riikidega 

 

1. Ilma et see piiraks liidu rahvusvaheliste kohustuste ning liikmesriikide kahepoolsete 

lennunduslepingute täitmist, võib liikmesriik võtta meetmeid, sealhulgas teenindusaegade 

tagasivõtmine, kolmanda riigi ühe või mitme lennuettevõtja suhtes, eesmärgiga heastada 

asjaomase kolmanda riigi diskrimineeriv tegevus, kui selgub, et: 

 

i) tagatud ei ole võrdseid tingimusi ja ausat konkurentsi ELi lennuettevõtjatega või 

 

ii) oma lennujaamades teenindusaegu jaotades ja kasutades tegutseb kolmas riik 

diskrimineerivalt, nagu on kirjeldatud lõikes 1b. 

 

1a. Kolmanda riigi tegevust peetakse lõike 1 tähenduses diskrimineerivaks, kui ta: 

 

a) ei taga liidu lennuettevõtjatele samasugust kohtlemist, nagu on käesoleva määrusega 

tagatud selle riigi lennuettevõtjatele, või 

 

b) ei taga liidu lennuettevõtjatele de facto võrdset kohtlemist või 

 

c) tagab liidu lennuettevõtjatega võrreldes soodsama kohtlemise kolmandate riikide 

lennuettevõtjatele. 
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1b. Ilma et see mõjutaks liidu rahvusvaheliste kohustuste täitmist, võib komisjon artikli 16 

lõikes 2 osutatud korras soovitada, et liikmesriik või liikmesriigid peaksid võtma 

meetmeid, sealhulgas teenindusaegade tagasivõtmine, kolmanda riigi ühe või mitme 

lennuettevõtja suhtes, eesmärgiga heastada asjaomase kolmanda riigi diskrimineeriv tegevus, 

kui selgub, et tagatud ei ole võrdseid tingimusi ja ausat konkurentsi ELi lennuettevõtjatega. 

 

2. Liikmesriik teavitab komisjoni igast tõsisest õiguslikust või praktilisest raskusest, mida liidu 

lennuettevõtjad kogevad kolmandates riikides teenindusaegade saamisel. 

 

Lõppsätted 

 
Artikkel 21 

 

Aruanne ja koostöö 

 

1. Komisjon esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise 

kohta hiljemalt nelja aasta möödumisel selle jõustumisest. Aruandes käsitletakse eelkõige 

artiklite 9, 10, 10a, 11 ja 13 toimimist. 

 

2. Liikmesriigid ja komisjon teevad koostööd käesoleva määruse kohaldamisel, eriti teabe 

kogumisel lõikes 1 nimetatud aruande jaoks. 

 

Artikkel 22 

 

Kehtetuks tunnistamine 

 

Määrus (EMÜ) nr 95/93 tunnistatakse kehtetuks. 

 

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse 

vastavalt II lisa vastavustabelile. 
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Artikkel 23 

 

Jõustumine 

 

Käesolev määrus jõustub märtsi viimasel pühapäeval või oktoobri viimasel pühapäeval, olenevalt 

sellest, milline neist tähtpäevadest on varasem, pärast 24 kuu möödumist määruse avaldamisest 

Euroopa Liidu Teatajas. 

 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

 

Brüssel, 

 

 

Euroopa Parlamendi nimel 

president eesistuja 

Nõukogu nimel Nõukogu nimel 

[…] […] 

 

 

_______________ 
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I LISA ADDENDUM I 

 

Kehtetuks tunnistatud määrus koos loeteluga hilisematest muudatustest 

 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 95/93 (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1) 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 894/2002 

 

(EÜT L 142, 31.5.2002, lk 3) 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1554/2003 

 

(ELT L 221, 4.9.2003, lk 1) 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 793/2004 

 

(ELT L 138, 30.4.2004, lk 50) 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 545/2009 (ELT L 167, 29.6.2009, lk 24) 

 

 

_______________ 
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I LISA ADDENDUM II 

 

VASTAVUSTABEL 

 

Määrus (EMÜ) nr 95/93 Käesolev määrus 

Artikli 1 lõiked 1 ja 2 Artikli 1 lõiked 1 ja 2 

Artikli 1 lõige 3 - 

Artikli 2 punkt a Artikli 2 lõige 1 

Artikli 2 punkt b Artikli 2 lõige 2 

Artikli 2 punkt c - 

Artikli 2 punkt d Artikli 2 lõige 3 

Artikli 2 punkt e Artikli 2 lõige 4 

Artikli 2 punkti f alapunkt i Artikli 2 lõige 5 

Artikli 2 punkti f alapunkt ii Artikli 2 lõige 6 

- Artikli 2 lõige 7 

- Artikli 2 lõige 8 

- Artikli 2 lõige 9 

Artikli 2 punkt g Artikli 2 lõige 11 

Artikli 2 punkt h - 

Artikli 2 punkt i Artikli 2 lõige 10 

Artikli 2 punkt j Artikli 2 lõige 12 

Artikli 2 punkt k Artikli 2 lõige 13 

Artikli 2 punkt l Artikli 2 lõige 14 

Artikli 2 punkt m Artikli 2 lõige 15 

- Artikli 2 lõige 16 

- Artikli 2 lõige 17 

- Artikli 2 lõige 18 

- Artikli 2 lõige 19 
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- Artikli 2 lõige 20 

- Artikli 2 lõige 21 

Artikli 3 lõige 1 Artikli 3 lõige 1 

Artikli 3 lõige 2 Artikli 3 lõige 2 

Artikli 3 lõige 3 Artikli 3 lõige 3 

Artikli 3 lõige 4 Artikli 3 lõige 4 

- Artikli 3 lõige 5 

Artikli 3 lõige 5 Artikli 3 lõige 6 

Artikli 3 lõige 6 Artikli 3 lõige 7 

Artikli 3 lõige 7 Artikli 3 lõige 8 

- Artikli 3 lõige 9 

- Artikli 3 lõige 10 

Artikli 4 lõige 1 Artikli 5 lõige 1 

- Artikli 5 lõige 2 

Artikli 4 lõike 2 punkt a Artikli 5 lõike 3 punkt a 

Artikli 4 lõike 2 punkti b esimene lause Artikli 5 lõike 3 punkt b 

- Artikli 5 lõike 3 punkti b alapunkt i 

- Artikli 5 lõike 3 punkti b alapunkt ii 

Artikli 4 lõike 2 punkti b teine lause Artikli 5 lõike 3 punkt c 

Artikli 4 lõike 2 punkt c Artikli 5 lõike 3 punkt d 

- Artikli 5 lõike 3 lõpp 

Artikli 4 lõige 3 Artikli 5 lõige 4 

Artikli 4 lõige 4 Artikli 5 lõige 5 

Artikli 4 lõige 5 Artikli 5 lõige 6 

Artikli 4 lõige 6 Artikli 5 lõige 7 

Artikli 4 lõige 7 Artikli 5 lõige 7 ja artikli 6 lõige 1 

- Artikli 6 lõige 2 

Artikli 4 lõige 8 Artikli 6 lõige 3 

- Artikli 6 lõige 4 

Artikli 4 lõige 9 - 

Artikli 4 lõige 10 Artikli 6 lõige 5 
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Artikli 5 lõike 1 esimene lõik Artikli 8 lõike 1 esimene lõik 

Artikli 5 lõike 1 punkt a Artikli 8 lõike 1 punkt a 

- Artikli 8 lõike 1 punkt b 

Artikli 5 lõike 1 punkt b Artikli 8 lõike 1 punkt c 

Artikli 5 lõige 2 Artikli 8 lõige 2 

Artikli 5 lõige 3 Artikli 8 lõige 3 

Artikli 6 lõige 1  Artikli 4 lõige 1 

Artikli 6 lõige 2  Artikli 4 lõige 5 

Artikli 6 lõige 3  Artikli 4 lõige 2 

- Artikli 4 lõige 3 

Artikli 6 lõike 1 lõpp Artikli 4 lõige 4 

Artikkel 7 Artikkel 7 

Artikli 8 lõige 1 Artikli 10 lõige 1 

Artikli 8 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav 

lause 

Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav lause 

Artikli 8 lõike 2 esimese lõigu esimene ja 

teine taane 

Artikli 10 lõike 2 punktid a ja b 

Artikli 8 lõike 2 teine lõik - 

Artikli 8 lõige 3  Artikli 9 lõige 3 

Artikli 8 lõige 4 Artikli 10 lõige 5 

Artikli 8 lõige 5 Artikli 9 lõike 8 esimene lõik 

- Artikli 9 lõike 8 teine lõik 

Artikli 8 lõige 6 Artikli 9 lõige 7 

Artikli 8 lõige 7 Artikli 9 lõige 9 

- Artikkel 11 

Artikkel 8a Artikkel 13 

Artikli 8a lõige 1 Artikli 13 lõige 1 

- Artikli 13 lõike 2 esimene lõik 

Artikli 8a lõige 2 Artikli 13 lõike 2 teine lõik 

- Artikli 13 lõike 2 lõpp 
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Artikli 8a lõige 3 Artikli 13 lõige 3 

Artikli 8b esimene lause Artikli 10 lõige 7 

Artikli 8b teine lause Artikkel 14 

Artikli 8b kolmas lause - 

Artikkel 9 Artikkel 12 

Artikli 10 lõige 1 Artikli 9 lõige 1 

Artikli 10 lõige 2 - 

Artikli 10 lõige 3 Artikli 10 lõige 4 

Artikli 10 lõike 4 punkti a esimene, teine ja 

kolmas taane 

Artikli 10 lõike 5 punkti a alapunktid i, ii ja iii 

Artikli 10 lõike 4 punktid b, c ja d Artikli 10 lõike 5 punktid b, c ja d  

- Artikli 10 lõike 5 lõpp 

Artikli 10 lõige 5 Artikli 10 lõige 7 

- Artikli 10 lõige 6 

Artikli 10 lõige 6 Artikli 9 lõige 3 

Artikli 10 lõige 7 Artikli 9 lõige 4 

Artikli 10 lõige 8 Artikli 9 lõige 5 

Artikli 10 lõige 9 Artikli 9 lõige 6 

Artikkel 10a - 

Artikkel 11  Artikkel 19 

Artikkel 12 Artikkel 20 

Artikli 13 lõiked 1 ja 2 Artikli 16 lõiked 1 ja 2 

- Artikli 16 lõige 3 

Artikli 13 lõige 3 Artikli 16 lõige 4 

Artikli 13 lõige 4 - 

- Artikkel 15 

Artikli 14 lõige 1 Artikli 17 lõige 1 

- Artikli 17 lõige 2 

Artikli 14 lõige 2 Artikli 18 lõige 1 

Artikli 14 lõige 3 - 
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Artikli 14 lõige 4 Artikli 18 lõige 2 

Artikli 14 lõige 5 Artikli 18 lõige 3 

Artikli 14 lõike 6 punktid a ja b Artikli 18 lõike 4 esimene ja teine lõik 

Artikkel 14a Artikkel 21 

- Artikkel 22 

Artikkel 15 Artikkel 23 

- I lisa 

- II lisa 

 

 

 

_______________
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II LISA 

 

NÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV AVALDUS 

 

„Andmaks Ühendkuningriigile ja Hispaaniale rohkem aega Gibraltari küsimuses kokkuleppele 

jõudmiseks teeb eesistujariik ettepaneku jätta see teema esialgu kõrvale. 

 

Sellise kõrvalejätmise kajastamiseks tekstis teeb eesistujariik ettepaneku jätta viited Gibraltarile 

tekstist täielikult välja (põhjenduses 29 ja artiklis 1) ning asendada joonealused märkused 7 ja 9 

tekstiga, milles selgitatakse, et küsimus on esialgu kõrvale jäetud.” 

 

 

_______________ 


