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LISA 1  

Agentuuri põhikiri 

Artikkel 1 

Konventsiooni artikliga 1 asutatud agentuuri tegevust reguleerib käesolev põhikiri.  

Artikkel 2 

1. Agentuur on organ, kes vastutab konventsioonis või komisjoni poolt talle usaldatud ülesannete 
täitmise eest. 

2. Aeronavigatsiooniteenuste osutamisel on agentuuri eesmärgiks:  

 

(a) vältida õhusõidukite kokkupõrkeid teiste õhusõidukitega; 

(b) tagada sujuv ja kiire lennuliiklus, 

(c) anda ohutute ja tõhusate lendude jaoks kasulikku nõu ja teavet;  

(d) teatada asjaomastele organisatsioonidele õhusõidukitest, mis vajavad otsimis - ja päästeabi, 
ning abistada neid organisatsioone vajaduse korral. 

 

3. Agentuur paigaldab oma ülesannete täitmiseks vajalikud rajatised ja tagab nende rahuldava 
toimimise. 

4. Sel eesmärgil teeb agentuur tihedat koostööd sõjaväeasutustega, et täita võimalikult tõhusalt ja 
säästlikult lennuliikluse nõuded ja kaitselennunduse erinõuded. 

5. Oma ülesande täitmiseks allpool artikli 7 lõikes 2 sätestatud tingimusel võib agentuur muu hulgas 
ehitada ja käitada hooneid ja rajatisi, mida ta vajab, eelkõige lennuliikluse uurimis - ja 
arenduskeskuseid, lennuliikluse voogude juhtimiskeskuseid ja koole aeronavigatsiooniteeninduse 
töötajate täiend- ja eriettevalmistuskoolituseks. Kuid agentuur kasutab riigisiseseid tehnilisi 
teenuseid ja olemasolevaid rajatisi, kui see on võimalik, et vältida dubleerimist.  

Artikkel 3 

Komisjonile antud volituste alusel haldab agentuuri halduskomitee , edaspidi komitee, ja 
peadirektor. 

Artikkel 4 

1. Komitee koosneb iga konventsiooniosalise esindajatest ning konventsiooniosalised võivad määrata 
mitu esindajat, et võimaldada eelkõige nii tsiviillennunduse kui ka riigikaitse huvide esindamist. Ainult 
ühel esindajal on õigus hääletada ja ta peab olema kõrgelseisev ametiisik, kes teostab oma pädevust 
oma riigis aeronavigatsiooniteenuste küsimustes. Igal esindajal on asendusliige, kes teda õiguspäraselt 
esindab, kui ta ei saa kohal olla. 

2. Konventsiooni artikli 2 lõike 1 punkti l tähenduses laiendatakse komitee koosseisu, kaasates 
marsruudi navigatsioonitasusid käsitlevas mitmepoolses kokkuleppes osalevate kolmandate riikide 
esindajad. Selliselt laiendatud komitee teeb otsuseid kooskõlas nimetatud kokkuleppe sätetega.  
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3. Kui asjakohane tingimus on toodud muudes organisatsiooni ja kolmanda riigi vahel 
konventsiooni artikli 2 lõike 1 kohaselt sõlmitud kokkulepetes, eelkõige lennuliikluse voogude 
juhtimise kohta, laiendatakse komiteed ja komitee teeb otsuseid kooskõlas nimetatud kokkulepete 
sätetega. 

 

Artikkel 5 

1. Komitee koosolekutel kvoorumi moodustamiseks on vajalik, et kohal on kõik hääleõiguslikud 
konventsiooniosaliste esindajad peale ühe. 

2. Kui kvoorumit koos ei ole, lükatakse arutelud edasi, kuni koosolek toimub hilisemal kuupäeval 
mitte varem kui kümme päeva pärast eelmist koosolekut; sellel koosolekul on kvoorumi 
moodustamiseks vaja vähemalt pooli hääleõiguslikke esindajaid.  

Artikkel 6 

1. Komitee kehtestab oma töökorra, sealhulgas presidendi ja asepresidendi valimist ning sekretäri 
nimetamist reguleerivad eeskirjad. 

2. Nimetatud töökord sisaldab õiguste äravõtmisega seotud sätteid.   Lisaks sellele näeb see ette, et 
koosolekukutsed saadetakse kirjaga või kiireloomulistel juhtudel telegrammiga ja need sisaldavad 
päevakorda. 

3. Töökorra peab komisjon heaks kiitma. 

Artikkel 7 

1. Komitee teeb otsuseid agentuuri korralduse kohta, mille osas esitab talle ettepanekuid 
peadirektor. 

2. Eespool toodud artikli 2 lõike 5 kohaselt võetavad meetmed esitab ta siiski komisjonile 
heakskiitmiseks. 

Artikkel 8 

Igal aastal esitab komitee komisjonile aruande organisatsiooni tegevuse ja finantsseisundi 
kohta. 

Artikkel 9 

1. Komisjoni taotlusel koostab komitee mitmeaastased investeerimis- ja tööprogrammid. 
Programmid peab komisjon heaks kiitma.  

2. Kooskõlas konventsiooni sätetega teeb komitee komisjonile heakskiitmiseks esitamiseks 
eelkõige järgmist: 
 

(a) koostab konventsiooni artikli 2 lõike 1 punktides a, e, f ja j sätestatud ülesannete programmi:  

(b) sõnastab konventsiooni artikli 2 lõike 1 punktis b sätestatud ühised pikaajalised eesmärgid;  

(c) uurib konventsiooni artikli 2 lõike 1 punktis g nimetatud uurimis - ja arendusprogramme; 

(d) koostab konventsiooni artikli 2 lõike 1 punktis c sätestatud keskmise tähtajaga ühised kavad ja 
sõnastab nimetatud artikli lõike 1 punktis d sätestatud ühise poliitika maa peal ja lennuki pardal 
asuvate süsteemide ja personali koolituse osas; 
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(e) sõlmib konventsiooni artiklis 2 sätestatud kokkulepped; 

(f) korraldab konventsiooni artikli 2 lõike 1 punktides h ja i sätestatud uuringud.  

3. Konventsiooni artikli 11 lõike 3 kohaselt komisjoni poolt antud volituse piires teeb komitee 
otsuse alustada läbirääkimisi konventsiooni artiklis 2 nimetatud kokkulepete sõlmimise üle ja 
kinnitab vajadusel läbiräägitud kokkulepped.  

 

Artikkel 10 

Komitee koostab ja esitab komisjonile heakskiitmiseks: 

— eeskirjad, mis käsitlevad pakkumisi, organisatsioonile kaupade tarnimise ja teenuste osutamise 
lepingute sõlmimist ja neid lepinguid reguleerivaid tingimusi; 

— organisatsiooni teenuste osutamise lepingu üldtingimused.  

Artikkel 11 

Komitee koostab ja esitab komisjonile heakskiitmiseks finantseeskirjad, millega määratakse 
kindlaks eelkõige tulude ja kulude arvestamise kord, mida peab järgima, riikide sissemaksete 
tegemist reguleerivad tingimused ja organisatsiooni laenuvõtmise tingimused. 

Artikkel 12 

1. Komitee koostab ja esitab komisjonile heakskiitmiseks agentuuri personalieeskirjad: 

— mis hõlmavad eelkõige sätteid, mis käsitlevad töötajate kodakondsust, palgaskaalasid, pensioneid, 
ametiõiguste äravõtmist, ametisaladust ja teenistuse järjepidevust;  

— mis määratlevad need ametikohad, mida ei saa pidada koos ühegi teise ametikohaga ilma 
peadirektori eriloata. 

2. Organisatsiooni ja agentuuri personali vahelised vaidlused kuuluvad Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni halduskohtu ainupädevusse ning kõikide teiste riiklike või rahvusvaheliste kohtute 
pädevus välistatakse. 

Artikkel 13 

1. Agentuuril on õigus värvata töötajaid otse üksnes juhul, kui konventsiooniosalised ei suuda 
selle käsutusse anda kvalifitseeritud personali. Kuid agentuur võib leppida organisats iooni 
mittekuuluvate riikidega kokku lubada kvalifitseeritud personali töölevõtmist sellistest riikidest 
seoses konventsiooni artikli 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud kokkulepete rakendamisega.  

2. Riigiasutuse eraldatud töötajad alluvad agentuuris töötamise ajal personalieeskirjadele, ilma et 
see piiraks nende teenistuskäiguga seotud soodustuste säilitamist, mis on tagatud riigi õigusaktidega. 

3. Riigiasutuse eraldatud töötajad võidakse alati tagasi saata sellesse asutusse, ilma et tagasiminekut 
käsitletaks distsiplinaarmeetmena. 

Artikkel 14 

1. Komitee võtab otsused vastu häälteenamust arvestades. 

2. Arvestatud enamus tähendab üle poole antud häältest eeldades, et:  
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— neid hääli arvestatakse konventsiooni artikli 8 kohaselt;  

— need hääled esindavad hääletavate konventsiooniosaliste enamust. 

3. Kui ettepaneku poolt ja vastu antakse võrdne arv hääli, otsustab president, kas teha teine 
hääletamine samal koosolekul või lisada ettepanek järgmise koosoleku päevakorda, mille kuupäeva 
ta kindlaks määrab. Kui uuel koosolekul peaks jälle antama võrdne arv hääli, otsustab presidendi hääl. 

 

Artikkel 15 

1. Peadirektor nimetatakse komitee poolt ametisse viieks aastaks artikli 14 lõike 2 kohaselt toimuva 
hääletamisega, tingimusel et eespool nimetatud lõike 2 alusel arvutatud enamus ei ole väiksem kui 70 
% antud arvestatud häältest. Tema ametiaega võib pikendada samal viisil.  

2. Peadirektor esindab organisatsiooni kohtumenetluses ning kõikidel tsiviileesmärkidel.  

3. Lisaks sellele teeb peadirektor vastavalt komitee ja komisjoni poolt  kehtestatud üldeeskirjadele 
järgmist: 

(a) vastutab agentuuri tõhusa toimimise eest; 

(b) võib määrata ametisse töötajaid ning lõpetada nende teenistuse vastavalt personalieeskirjadele;  
(c) võib võtta laenu tähtajaga mitte üle ühe aasta kooskõlas finantseeskirjadega ning komisjoni 

poolt selleks eesmärgiks kindlaksmääratud piirides;  
(d) võib sõlmida organisatsioonile kaupade tarnimise ja teenuste osutamise lepinguid ning 

organisatsiooni poolt kaupade ja teenuste müümise lepinguid kooskõlas artiklis 10 nimetatud 
eeskirjadega ja komisjoni poolt nendeks eesmärkideks kindlaksmääratud piirides. 

 

4. Peadirektor võib täita kõiki eespool nimetatud ülesandeid ilma komiteele eelnevalt teatamata, kuid 
igal juhul peab ta komiteed teavitama eespool nimetatud volituste teostamisel võetud meetmetest. 

5. Komitee määrab kindlaks tingimused, mille alusel peadirektori asendaja võidakse nimetada, 
kui peadirektor ei peaks olema võimeline täitma oma kohustusi. 

Artikkel 16 

1. Hinnangud agentuuri tulude ja kulude kohta koostatakse iga eelarveaasta kohta.  

2. Eelarves peavad tulud ja kulud tasakaalus olema. Agentuuri tulud ja kulud, mis on seotud uurimis - 
ja arenduskeskuste, koolide ja eespool toodud artikli 2 lõike 5 alusel moodustatud muude asutustega, 
kantakse üksikasjalikult eriaruandesse. 

3. Eespool toodud artikli 11 kohaselt vastuvõetud finantseeskirjad näevad ette agentuuri tulude ja kulude 
hindamise, jõustamise ja auditeerimise kooskõlas käesoleva põhikirja sätetega.  

Artikkel 17 

1. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.  

2. Prognoosid igaks eelarveaastaks esitab komitee komisjonile heakskiitmiseks hiljemalt iga 
aasta 31. oktoobril. 

Artikkel 18 

Komitee esitab komisjonile heakskiitmiseks ettepanekud kasutatava eelarvevormi ja 
arvestusühiku kohta.  
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Artikkel 19 

1. Ilma et see piiraks allpool toodud lõike 2 sätteid, määratakse eelarvesse tehtav 
konventsiooniosalise iga-aastane sissemakse iga eelarveaasta kohta järgmise valemi alusel:  

(a) esimesed 30 % sissemaksest arvutatakse proportsionaalselt konventsiooniosalise 
sisemajanduse kogutoodangu väärtusega, nagu see on määratletud allpool toodud lõikes 
3; 

(b) järgmised 70 % sissemaksest arvutatakse proportsionaalselt konventsiooniosalise lennutee 
maksude kulubaasiga, nagu see on määratletud allpool toodud lõikes 4. 

2. Ükski konventsiooniosaline ei pea mis tahes eelarveaastal maksma sissemakset, mis on 
suurem kui 30% konventsiooniosaliste sissemaksete kogusummast.  Kui konventsiooniosalise 
sissemakse, mis on arvutatud eespool toodud lõike 1 alusel, on suurem kui 30 %, jaotatakse 
ülemäärane summa teiste konventsiooniosaliste vahel eespool nimetatud lõikes kehtestatud 
eeskirjade kohaselt. 

3. Arvutustes kasutatav sisemajanduse kogutoodang saadakse Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni poolt koostatud statistikast — või selle puudumisel mõne muu asutuse poolt 
samasuguseid tagatisi pakkuvast ja komisjoni otsusega määratud statistikast — arvutades viimase 
kolme aasta, mille kohta selline statistika on olemas, aritmeetilise keskmise. Sisemajanduse 
kogutoodangu väärtus arvutatakse vastavalt ressursikulule ja jooksevhindadele Euroopa 
arvestusühikutes. 

4. Arvutustes kasutatav lennutee maksude kulubaas on vastava eelarveaasta suhtes üle -eelmise 
aasta  kohta kehtestatud kulubaas. 

Artikkel 20 

1. Organisatsioon võib laenata rahvusvahelistelt finantsturgudelt, et saada oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud vahendid. 

2. Organisatsioon võib anda laene konventsiooniosaliste finantsturgudel kooskõlas riigisiseseid 
laene käsitlevate riigi õigusaktidega või nende puudumisel kokkuleppel konventsiooniosalistega. 

3. Finantseeskirjad määravad kindlaks korra, mille alusel organisatsioon laene võtab ja tagasi 
maksab. 

4. Igas eelarves on nimetatud maksimaalne summa, mida organisatsioon vastava eelarveaasta 
jooksul laenata võib. 

5. Käesoleva artikliga hõlmatud küsimustes tegutseb organisatsioon kokkuleppel 
konventsiooniosaliste pädevate asutuste või nende emissioonipankadega.  

Artikkel 21 

Eelarvet võidakse eelarveaasta jooksul muuta, kui asjaolud seda nõuavad, vastavalt selle 
koostamiseks ja heakskiitmiseks ettenähtud tingimustele.  

Artikkel 22 

1. Kõikide eelarvetulude ja -kulude kontosid kontrollib kord aastas kontrollorgan, mis koosneb 
kahest konventsiooniosaliste asutustesse kuuluvast ekspertametnikust.  Need ametnikud, kellel on 
erinev kodakondsus, määrab komisjon ametisse komitee ettepanekul kooskõlas konventsiooni artikli 
6 lõike 2 punktiga b. Kontrollorganiga seotud kulud kannab organisatsioon. 

2. Audit, mis tehakse maksedokumentide alusel ja vajaduse korral kohapeal, on  kavandatud 
tulude ja kulude korrektsuse kindlakstegemiseks ning kontrollimiseks, et finantsjuhtimine on 
rahuldav. Kontrollorgan esitab komisjonile aruande pärast iga eelarveaasta lõppu.  
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Artikkel 23 

1. Agentuuri teenistuste haldus- või tehnilist kontrolli võidakse teostada, kui seda nõuab 
komisjon, kes tegutseb kas omal algatusel või komitee või peadirektori nõudmisel.  
 
2. Selliseid kontrolle teevad konventsiooniosaliste asutuste ametnikud. Iga kontrollkomisjon 
koosneb vähemalt kahest erineva kodakondsusega isikust ja hõlmab, kuivõrd see on võimalik, 
eelmises kontrollis osalenud isiku.  

Artikkel 24  

Komitee määrab kindlaks agentuuri töökeeled. 

Artikkel 25  

Agentuur annab välja oma tegevuseks vajalikke väljaandeid.  

Artikkel 26 

Komitee esitab komisjonile heakskiitmiseks kõik põhikirja muudatused, mida komitee peab 
vajalikuks konventsiooni artikli 32 lõike 3 sätete kohaselt.  
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LISA 2 

Lennuinfopiirkonnad (konventsiooni artikkel 3) 

Konventsiooniosalised Lennuinfopiirkonnad 

Saksamaa Liitvabariik ................................................... Hannoveri ülemine lennuinfopiirkond 
Reini ülemine lennuinfopiirkond 
Bremeni lennuinfopiirkond 
Düsseldorfi lennuinfopiirkond 
Frankfurdi lennuinfopiirkond 
Müncheni lennuinfopiirkond 

Belgia Kuningriik                ……………)  Brüsseli ülemine lennuinfopiirkond 

Luksemburgi Suurhertsogiriik)  Brüsseli lennuinfopiirkond 

Prantsuse Vabariik ....................................................  Prantsuse ülemine lennuinfopiirkond 
 Pariisi lennuinfopiirkond  
 Bresti lennuinfopiirkond 
 Bordeaux lennuinfopiirkond 
 Marseille lennuinfopiirkond 

Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriik  Šoti ülemine lennuinfopiirkond 

 Šoti lennuinfopiirkond  
 Londoni ülemine lennuinfopiirkond 
 Londoni lennuinfopiirkond 

Iirimaa ........................................................................  Shannoni ülemine lennuinfopiirkond 

 Shannoni lennuinfopiirkond 

Hollandi Kuningriik .................................................  Amsterdami lennuinfopiirkond 

Portugali Vabariik .....................................................  Lissaboni ülemine lennuinfopiirkond 
 Lissaboni lennuinfopiirkond  
 Santa Maria lennuinfopiirkond 
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LISA 3 

 

Üleminekusätted, mis hõlmavad üleminekut 

EUROCONTROLI aeronavigatsiooni ohutuse alast koostööd käsitleva 

13. detsembri 1960. aasta 

rahvusvahelise konventsiooni alusel kehtivalt korralt korrale, 

mis vastab konventsioonile, nagu seda on muudetud käesoleva protokolliga 

Artikkel 1 

Mõisted 

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid: 

- seitse riiki – Saksamaa Liitvabariik, Belgia Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Hollandi Kuningriik; 

- neli riiki – Saksamaa Liitvabariik, Belgia Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Hollandi 
Kuningriik; 

- üleminekuperiood – ajavahemik alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast kuni ajani, mil 
komisjon on seitsme riigi ühehäälse otsusega nelja riigi ettepanekul Maastrichti keskuse tulevase korra 
suhtes kokku leppinud ja otsustanud seda rakendada. 

Artikkel 2  

Maastrichti juhtimiskeskus 

1. Üleminekuperioodil kohaldatakse järgmisi käesoleva artikli sätteid. 

2. (a)   Maastrichti juhtimiskeskus koos töötajatega kuulub jätkuvalt organisatsiooni vastutuse alla ning 

jääb selle    omandisse. 

(b) Keskus jätkab lennujuhtimisteenuste osutamist talle usaldatud õhuruumis 13. detsembri 1960. aasta 
konventsiooni kohaselt. Oma ülesannete täitmisel kohaldab organisatsioon käesoleva artikli lõikeid 
10–15. 

(c) Ülesannete täitmist rahastavad neli riiki nende vahel kokkulepitud kulude jagamise valemi alusel. 
 

3. Seitse riiki osalevad enne käesoleva protokolli jõustumist heakskiidetud Maastrichti keskuse 
investeeringute kulude katmisel proportsionaalselt nende lisa 1 artikli 19 lõikes 3 määratletud sisemajanduse 
kogutoodanguga. 

4. (a) Lõike 3 alusel tehtavaid seitsme riigi sissemakseid kasutatakse üksnes selliste uute Maastrichti 
investeeringute  rahastamiseks, mis on vajalikud enne käesoleva protokolli jõustumist heakskiidetud rajatiste 
ja teenuste hulga või ohutustaseme säilitamiseks. 

(b) Erandina konventsiooni artiklist 7 teeb selliste investeeringute kohta otsused komitee ja komisjon 
seitsme riigi häälteenamusega, eeldades, et: 

— hääli arvestatakse allpool toodud tabeli kohaselt, 

— hääled esindavad seitsmest riigist vähemalt viie hääli. 

 

 

(c) Punktis b nimetatud tabel on järgmine: 
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ARVESTUSTABEL 

SISEMAJANDUSE KOGUTOODANG 

ressursikulu ja jooksevhindade alusel tuhandetes miljonites Prantsuse frankides 

 Häälte arv 
 

Alla 10 1 

Alates 10 (kaasa arvatud) kuni 20 (välja arvatud) 2 

Alates 20 (kaasa arvatud) kuni 30 (välja arvatud) 3 

Alates 30 (kaasa arvatud) kuni 46 2/3 (välja arvatud) 4 

Alates 46 2/3 (kaasa arvatud) kuni 63 1/3 (välja arvatud) 5 

Alates 63 1/3 (kaasa arvatud) kuni 80 (välja arvatud) 6 

Alates 80 (kaasa arvatud) kuni 110 (välja arvatud) 7 

Alates 110 (kaasa arvatud) kuni 140 (välja arvatud) 8 

Alates 140 (kaasa arvatud) kuni 200 (välja arvatud) 9 

Alates 200 (kaasa arvatud) kuni 260 (välja arvatud) 10 

Alates 260 (kaasa arvatud) kuni 320 (välja arvatud) 11 

Alates 320 (kaasa arvatud) kuni 380 (välja arvatud) 12 
 

ja seejärel üks lisahääl iga täiendava kuuekümne miljardi Prantsuse frangi või selle murdosa suuruse kasvu 

eest. 

5. Summa, mis on võrdne marsruudi navigatsioonitasude tuludega seoses aastase amortisatsiooni ja 
Maastrichti keskuse kapitalikulu intressi summadega, kuulub tasumisele nelja riigi poolt nende vahel 
kokkulepitud kulude jagamise valemi alusel. Nimetatud summa jaotatakse ümber seitsmele riigile 
proportsionaalselt nende keskmiste sissemaksetega investeeringute eelarvetesse aastatel 1974–1980 enne 31. 
detsembrit 1980 rahastatud investeeringute puhul ja pärast seda kuupäeva rahastatud investeeringute puhul 
proportsionaalselt nende tegelike sissemaksetega. 

6. (a) Alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast lähevad radarid ning saate- ja vastuvõtujaamad, 
mis on Maastrichti keskuse süsteemi lahutamatud osad ja mida kasutatakse lennujuhtimisteenuste 
osutamiseks, üle nende riikide omandisse, kus need asuvad. 

(b) Nimetatud riigid ostavad eespool nimetatud rajatised sel ajal kehtiva jääkväärtusega. Müügitulud 
jaotatakse seitsme riigi vahel proportsionaalselt nende riikide keskmiste sissemaksetega 
investeeringute eelarvetesse aastatel 1974–1980 enne 31. detsembrit 1980 rahastatud 
investeeringute puhul ja pärast seda kuupäeva rahastatud investeeringute puhul proportsionaalselt 
nende tegelike sissemaksetega. 

7. Vastavalt 3. novembril 1977 Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ja EUROCONTROLI vahel sõlmitud 
kokkuleppele Saksamaa õhuväe kollokatsiooni kohta EUROCONTROLI Maastrichti ülemises 
lennujuhtimiskeskuses jäävad Saksamaa Liitvabariigi sõjaväevõimudele kättesaadavaks tehtud seadmed, 
varustus ja tehnilised teenused jätkuvalt kättesaadavaks. 

8. Maastrichti keskuse investeeringute maksumusega seotud kulud, mis on kavandatud organisatsiooni 
eelarvesse ja mida seitse riiki kannavad, on toodud eelarve erilisas. 

9. Maastrichti keskuse tegevus- ja hoolduskulud, mis on kavandatud organisatsiooni eelarvesse ja mida neli 
riiki kannavad, on toodud eelarve erilisas. 

10. Konventsiooniosalised võtavad vajalikud meetmed ulatuses, milles nad on pädevad seda tegema, ja 
eelkõige raadiosageduste eraldamisega seoses, tagamaks et organisatsioon saab sooritada kõiki neid 
toiminguid, mis täidavad tema eesmärki. 
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11. (a) Oma ülesande täitmiseks rakendab agentuur lennujuhtimises konventsiooniosaliste territooriumidel 

ja õhuruumis kehtivaid eeskirju, mille osas lennuliiklusteenused on usaldatud neile rahvusvaheliste 

lepingute alusel, mille osalised nad on. 

(b) Probleemide tekkimise korral eespool oleva punkti a sätete kohaldamisel toob agentuur asja 
komisjoni ette, mis esitab oma soovitused konventsiooniosalistele meetmete kohta, mis tuleb võtta. 

12. Oma ülesannete täitmiseks ja lennuliiklusteenuste osas antud volituste piires annab agentuur 
õhusõidukite komandöridele kõik vajalikud juhised. Õhusõidukite komandörid on kohustatud järgima neid 
juhiseid, välja arvatud eespool toodud lõikes 11 viidatud õigusaktides sätestatud vääramatu jõu korral. 

13. Aeronavigatsiooni õigusaktide rikkumised õhuruumis, milles lennuliiklusteenused on usaldatud 
agentuurile, registreeritakse raportites agentuuri poolt sellel eesmärgil konkreetselt volitatud ametnike poolt, 
ilma et see piiraks konventsiooniosaliste ametnike õigust riigisisese õiguse alusel teatada seda laadi 
rikkumistest. Eespool osutatud raportid on riigisisestes kohtutes sama jõuga, nagu need, mille on koostanud 
riigi ametnikud, kes on pädevad teatama samalaadsetest rikkumistest. 

14. Rahvusvahelised lepingud ja riigisisesed õigusaktid seoses konventsiooniosaliste territooriumile 
lubamise, ülelennu ja turvalisusega on siduvad agentuuri jaoks, mis võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada 
selliste lepingute ja õigusaktide kohaldamine. 

15. Selleks, et konventsiooniosalised saaksid kontrollida riigisiseste õigusaktide ja rahvusvaheliste 
kokkulepete kohaldamist, on agentuur kohustatud andma seda taotlevatele konventsiooniosalistele kogu 
vajaliku õhusõidukitega seotud teabe, millest ta on teadlikuks saanud oma ülesannete täitmisel. 

Artikkel 3 

Karlsruhe juhtimiskeskus 

Käesoleva protokolli jõustumise kuupäeval läheb Karlsruhe juhtimiskeskus üle Saksamaa Liitvabariigi 
omandisse, kes ostab keskuse sel ajal kehtiva jääkväärtusega. Müügitulud jaotatakse seitsme riigi vahel 
proportsionaalselt nende keskmiste sissemaksetega investeeringute eelarvetesse aastatel 1974–1980 enne 
31. detsembrit 1980 rahastatud investeeringute puhul ja pärast seda kuupäeva rahastatud investeeringute 
puhul proportsionaalselt nende tegelike sissemaksetega. 

Artikkel 4  

Iirimaal asuvad rajatised 

Käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast lähevad Shannoni juhtimiskeskus, Mount Gabrieli 
sekundaarradar ja raadiosidejaamad ning Woodcock Hilli sekundaarradar üle Iirimaa omandisse. Nelja aasta 
jooksul pärast seda jaotatakse marsruudi navigatsioonitasude tulud, mis vastavad nende rajatiste lubatud 
amortisatsioonikuludele, seitsme riigi vahel proportsionaalselt nende keskmiste sissemaksetega 
investeeringute eelarvetesse aastatel 1974–1980 enne 31. detsembrit 1980 rahastatud investeeringute puhul 
ja pärast seda kuupäeva rahastatud investeeringute puhul proportsionaalselt nende tegelike sissemaksetega. 

Artikkel 5  

Jääkmaksed 

1. Õigus hüvitamisele kehtivate sätete alusel seoses heakskiidetud kaudsete investeeringute 
amortisatsiooniga lõpeb käesoleva protokolli jõustumise kuupäeval. 

2. Makseid, mis kuuluvad tasumisele vastavalt enne käesoleva protokolli jõustumist organisatsiooni poolt 
tehtud otsustele, tehakse ka pärast protokolli jõustumist kooskõlas selliste otsustega kehtestatud eeskirjadega 
ning need on toodud eelarve erilisades. 
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Artikkel 6  

Üleminekusätted seoses eelarvega 

1. Kolme kuu jooksul pärast käesoleva protokolli jõustumist koostab ja kinnitab komisjon eelarve. 

2. Nimetatud eelarvel on tagasiulatuv jõud alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast ning see 
lõppeb jooksva aasta 31. detsembril. 

3. Eespool toodud lõikes 1 nimetatud eelarve koostamise ajal võib komisjon kutsuda konventsiooniosalisi 
üles tegema asjakohaseid ettemakseid käibekapitali fondi. 

4. Ettemaksed käibekapitali fondi tasaarveldatakse käesoleva protokolli lisa 1 artikli 19 kohaselt kindlaks 
määratud sissemaksetega. 

 


