
Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: välisleping
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT II, 15.11.2014, 2

1981. aasta protokolliga muudetud
EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast
koostööd käsitlev rahvusvaheline konventsioon

Vastu võetud 12.02.1981

1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostöödkäsitleva
rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusidkäsitleva mitmepoolse kokkuleppega
ühinemise seadus

Marsruudinavigatsioonitasusid käsitlev mitmepoolne kokkulepe

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Artikkel 1

1. Konventsiooniosalisednõustuvad tugevdama koostööd ja arendama ühistegevust
aeronavigatsioonivaldkonnas, võttes nõuetekohaselt arvesse kaitsevajadusi ning tagadesmaksimaalse vabaduse
kõigile õhuruumi kasutajatele kooskõlas nõutudohutustasemega.

Nad on vastavalt kokku leppinud:

(a) kehtestadaühised pikaajalised eesmärgid aeronavigatsiooni valdkonnas ning algatada sellesraamistikus
keskmise tähtajaga ühine kava lennuliiklusteenuste ja -rajatisteosas;

(b) koostada ühisedkavad rajatiste ja teenuste alase täiendõppe, menetlustoimingute ning uurimis-ja
arendusprogrammide kohta seoses lennuliikluse ohutuse, tõhususe ja sujuvusetagamisega;

(c) kooskõlastadamuud vajalikud meetmed, et tagada ohutu ja sujuv lennuliiklus;

(d) moodustadaühine aeronavigatsiooni opereerimis-, tehniliste ja finantsalaste kogemustevaramu;

(e) koordineeridaoma tegevust lennuliikluse voogude juhtimisel, luues rahvusvaheliselennuliikluse voogude
juhtimise süsteemi, et tagada õhuruumi kõige tõhusamkasutamine.

2. Selleksasutavad nad käesolevaga Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni(EUROCONTROL),
edaspidi nimetatud organisatsioon,mis tegutseb koostöös riigisiseste tsiviil- ja
sõjaväevõimudega.Organisatsiooni koosseisu kuulub kaks asutust:
   – aeronavigatsiooni ohutuse alaline komisjon, edaspidinimetatud komisjon, mis onorganisatsiooni üldise
poliitika määratlemise eest vastutav asutus;
   – aeronavigatsiooni ohutuse agentuur, edaspidi nimetatud agentuur, mille põhikiri onkonventsiooni lisas 1.
Agentuur on konventsioonis ettenähtud või vastavaltsellele komisjoni poolt temale usaldatud ülesannete täitmise
eest vastutavasutus.

3. Organisatsioonipeakontori asukohaks on Brüssel.

Artikkel 2

1. Organisatsioontäidab järgmisi ülesandeid:

(a) analüüsiblennuliikluse tulevasi vajadusi ja nende rahuldamiseks nõutavaid uusitehnoloogiaid;

(b) arendab javõtab vastu ühised pikaajalised eesmärgid aeronavigatsiooni valdkonnas;

(c) koordineeribkeskmise tähtajaga riigisiseseid kavasid, et luua ühine keskmise tähtajaga
kavalennuliiklusteenuste ja -rajatiste osas eespool punktis b osutatud pikaajalisteeesmärkide raames;
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(d) edendab ühistpoliitikat maapinnal ja lennuki pardal asuvate aeronavigatsioonisüsteemide
ninglennuliiklusteenuste personali koolituse osas;

(e) uurib jaedendab meetmeid aeronavigatsiooni kulutõhususe ja tõhususe parandamiseks;

(f) edendab jateostab aeronavigatsiooniga seotud uuringuid ja katseid; kogub ja levitabkonventsiooniosaliste
poolt läbi viidud aeronavigatsioonialaste uuringute jakatsete tulemusi;

(g) koordineeribkonventsiooniosaliste uute aeronavigatsiooni tehnoloogiate alaseid uurimis-
jaarendusprogramme;

(h) käsitlebRahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ja muude tsiviillennundusegaseotud
rahvusvaheliste organisatsioonide poolt uuritavaid küsimusiaeronavigatsiooni valdkonnas;

(i) uuribRahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonileesitatava piirkondlikuaeronavigatsiooni kava
muudatusi;

(j) täidab muidülesandeid, mis võidakse talle usaldada artikli 1 lõike 1 punkti c kohaselt;

(k) abistabkonventsiooniosalisi ja huvitatud kolmandaid riike rahvusvahelise lennuliiklusevoogude juhtimise
süsteemi rajamisel ja opereerimisel;

(l) kehtestab jakogub aeronavigatsiooniteenuste kasutajatelt võetavaid tasusid vastavaltmarsruudi
navigatsioonitasusid käsitlevale mitmepoolsele kokkuleppelekonventsiooniosaliste ja kolmandate riikide nimel,
kes on nimetatud lepinguosalised.

Organisatsioon ja sellisteülesannete täitmises osalemisest huvitatud kolmandad riigid võivad
sõlmidaerikokkuleppeid.

2. Ühe või enamakonventsiooniosalise taotlusel võib organisatsioonile usaldada järgmisedülesanded:

(a) abistadaselliseid osalisi konkreetsete aeronavigatsiooni ülesannete täitmisel, ntlennuliiklusrajatiste ja -
teenustekavandamisel ja käivitamisel;

(b) osutada jahallata täielikult või osaliselt lennuliiklusteenuseid ja -rajatisi sellisteosaliste nimel;

(c) abistadaselliseid osalisi nende poolt aeronavigatsiooniteenuste kasutajatelt võetavatetasude arvutamisel ja
kogumisel, mis ei ole hõlmatud marsruudi navigatsioonitasusidkäsitleva mitmepoolse kokkuleppega.

Selliste ülesannete täitminereguleeritakse igal juhul organisatsiooni ja asjaomaste osaliste erikokkuleppega.

3. Organisatsioonilevõib ühe või enama kolmanda riigi taotlusel usaldada lisaks järgmisedülesanded:

(a) abistadaselliseid riike lennuliikluse voogude juhtimisel ning aeronavigatsiooniteenusteja -seadmete
planeerimisel ja pakkumisel;

(b) abistadaselliseid riike nende poolt aeronavigatsiooniteenuste kasutajatelt võetavatetasude arvutamisel ja
kogumisel, mis ei ole hõlmatud marsruudinavigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega.

Selliste ülesannete täitminereguleeritakse igal juhul organisatsiooni ja asjaomaste riikide erikokkulepetega.

Artikkel 3

1. Käesolevatkonventsiooni kohaldatakse aeronavigatsiooni marsruuditeenustele ning seotudlähenemis- ja
 lennuväljateenustele lisas2 loetletud lennuinfopiirkondades.

2. Iga muudatus,mida konventsiooniosaline soovib teha oma lisas 2 toodud lennuinfopiirkondadenimekirjas,
vajab komisjoni ühehäälset nõusolekut, kui selle tulemusenamuutuksid konventsiooniga hõlmatud
õhuruumi üldised piirid. Muudatusest, milletulemusena sellist muutust ei toimu, teavitab asjaomane
konventsiooniosalineorganisatsiooni.

3. Käesoleva konventsioonitähenduses hõlmab väljend lennuliiklustsiviilõhusõidukeid ja neid sõjaväe, tolli ja
politsei õhusõidukeid, misvastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO)protseduuridele.

Artikkel 4

Organisatsioon on juriidilineisik. Konventsiooniosalise territooriumil on tal kõige täielikum õigusvõime,millele
juriidilistel isikutel on õigus riigisisese õiguse alusel; tal on muuhulgas õigus omandada või võõrandada
vallas- ja kinnisvara ning pöördudakohtusse. Kui käesolevas konventsioonis või lisatud põhikirjas ei ole
teisitisätestatud, esindab teda agentuur, mis tegutseb tema nimel. Agentuur valitseborganisatsiooni vara.

Artikkel 5
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1. Komisjonkoosneb konventsiooniosaliste esindajatest. Iga konventsiooniosaline võibmäärata mitu delegaati, et
võimaldada eelkõige nii tsiviillennunduse kuiriigikaitse huvide esindamist, kuid tal on ainult üks hääl.

2. Artikli 2 lõike1 punkti l tähenduses laiendatakse komisjoni koosseisu, kaasates marsruudinavigatsioonitasusid
käsitlevas mitmepoolses kokkuleppes osalevate kolmandateriikide esindajad. Selliselt laiendatud komisjon teeb
otsuseid kooskõlasnimetatud kokkuleppe sätetega.

3. Kui asjakohanetingimus sisaldub muudes organisatsiooni ja kolmanda riigi vahel vastavalt artikli2 lõikele 1
sõlmitud kokkulepetes, eelkõige lennuliikluse voogude juhtimisekohta, laiendatakse komisjoni ja komisjon teeb
otsuseid kooskõlas nimetatudkokkulepete sätetega.

Artikkel 6

1. Artikliga 2.1organisatsioonile pandud ülesannete täitmiseks võtab komisjon järgmisedmeetmed:

(a) konventsiooniosalistesuhtes:
   teeb otsuse:
     – artikli 2 lõike 1 punktides b ja c osutatud juhtudel;
     – artikli 2 lõike 1 punktides a ja d–k osutatud juhtudel, kuikomisjon peab vajalikuks konventsiooniosalise
pühendumist ühistegevusele;sellistel juhtudel võib komisjon anda konventsiooniosalisele ka soovituse;

(b) agentuurisuhtes:
   – kiidab heaks agentuuri poolt esitatava iga-aastasetööprogrammi ning mitmeaastased investeerimis- ja
tööprogrammid artikli 2lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks, samuti eelarve ja tegevusaruande;annab
agentuurile suuniseid, kui ta peab seda vajalikuks agentuurile pandudülesannete täitmiseks;
   – võtab kõik vajalikud meetmed, et teostada oma käesolevakonventsiooni ja agentuuri põhikirja järgseid
järelevalvevolitusi;
   – vabastab agentuuri vastutusest eelarve täitmise eest.

2. Lisakskomisjon:

(a) kinnitabpersonalieeskirjad ja finantseeskirjad, samuti vastavalt agentuuri põhikirjaartikli 7 punktile 2 ja
artikli 19 punktile 3 võetavad meetmed;

(b) määrabvastavalt agentuuri põhikirja artikli 22 punktile 1 viieks aastakskontrollorgani liikmed.

3. Komisjonvolitab agentuuri alustama artiklis 2 osutatud erikokkuleppeid puudutavaidläbirääkimisi ja kinnitab
agentuuri poolt läbiräägitud kokkulepped.

4. Komisjon võibalgatada organisatsiooni nimel artiklis 31 sätestatud vahekohtumenetluse.

Artikkel 7

1. Komisjoniotsused tuleb konventsiooniosaliste poolt võtta vastu ühehäälselt ja need onkonventsiooniosalistele
siduvad. Kui aga konventsiooniosaline teatabkomisjonile, et valdavad riiklikud kaalutlused takistavad tal
artikli 2 lõike 1punktides b ja c osutatud küsimustes vastu võetud ühehäälsete otsuste täitmist,võib ta selle otsuse
osas erandi teha, informeerides komisjoni erandi tegemisepõhjustest. Kuue kuu jooksul sellisest teatamisest
vaatab komisjon oma varasemaotsuse uuesti läbi või otsustab, kas erandi suhtes kehtivad teatavad tingimusedvõi
piirangud. Mõlemal juhul nõuavad komisjoni otsused konventsiooniosalisteühehäälset heakskiitu.

2. Komisjon teebotsuse artikli 6 lõike 2 punktis a, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 11 lõikes 3osutatud meetmete kohta
ühehäälselt.

3. Kui ei olesätestatud teisiti, nõuavad artikli 6 lõike 1 punktis b ja artikli 6 lõikes 4nimetatud suunised ja
meetmed komisjonis häälteenamust, eeldades et:
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