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LISA 1 

 

Lennuinfopiirkonnad 

 

 

Kokkuleppe osalisriigid Lennuinfopiirkonnad 

 

Saksamaa Liitvabariik……………………... Hannoveri ülemine lennuinfopiirkond  

 Rheini ülemine lennuinfopiirkond 

 Bremeni lennuinfopiirkond 

 Düsseldorfi lennuinfopiirkond 

 Frankfurti lennuinfopiirkond 

 Müncheni lennuinfopiirkond 

 

Austria Vabariik ………………………………….. Viini lennuinfopiirkond 

 

(Belgia Kuningriik ……………………………….. Brüsseli ülemine lennuinfopiirkond 

(Luksemburgi Suurhertsogiriik Brüsseli lennuinfopiirkond 

 

Hispaania ………………………………………………… Madridi ülemine lennuinfopiirkond 

 Madridi lennuinfopiirkond 

 Barcelona ülemine lennuinfopiirkond 

 Barcelona lennuinfopiirkond 

 Kanaari saarte ülemine lennuinfopiirkond 

 Kanaari saarte lennuinfopiirkond 

 

Prantsuse Vabariik …………………………………….. Prantsusmaa ülemine lennuinfopiirkond 

 Pariisi lennuinfopiirkond 

 Bresti lennuinfopiirkond 

 Bordeaux lennuinfopiirkond 

 Marseille' lennuinfopiirkond 

 

Suurbritannia ja Põhja- 

Iiri Ühendkuningriik……………….. Šotimaa ülemine lennuinfopiirkond 

 Šotimaa 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 

 

Šveitsi Konföderatsioon ……………………………….. Genfi ülemine lennuinfopiirkond 

 Genfi lennuinfopiirkond 

 Zürichi ülemine lennuinfopiirkond 

 Zürichi lennuinfopiirkond 



 

LISA 2 

 

[Artikli 6 lõike 1 punkt b] 

 

Väljavõtted EUROCONTROLi 13. detsembri 1960. aasta lennuliikluse ohutuse alast koostööd 

käsitlevast rahvusvahelisest konventsioonist, 

mida on muudetud  

1981. aastal Brüsselis allakirjutamiseks avatud protokolliga 

 

 

Konventsiooni artikli 7 lõige 3 

 

"3. Kui ei ole sätestatud teisiti, nõuavad artikli 6 lõike 1 punktis b ja artikli 6 lõikes 4 nimetatud 

suunised ja meetmed komisjonis häälteenamust, eeldades et: 

 

- neid hääli arvestatakse vastavalt allpool toodud artiklike 8;  

 

- need hääled esindavad hääletavate konventsiooniosaliste enamust." 

 

 

Konventsiooni artikkel 8 

"Artikkel 8 

 

1. Artiklis 7 osutatud kaalumine toimub vastavalt järgmisele tabelile: 
 

Konventsiooniosalise iga-aastane sissemakse 

protsendina kõigi konventsiooniosaliste 

iga-aastastest sissemaksetest 

 

Häälte  

arv 

Alla 1% .......................................................................................................................................................  1 

1 kuni alla 2% ............................................................................................................................................. 2 

2 kuni alla 3% ............................................................................................................................................. 3 

3 kuni alla 4½% .......................................................................................................................................... 4 

4½ kuni alla 6% .......................................................................................................................................... 5 

6 kuni alla 7½% .......................................................................................................................................... 6 

7½ kuni alla 9% .......................................................................................................................................... 7 

9 kuni alla 11% ........................................................................................................................................... 8 

11 kuni alla 13% ......................................................................................................................................... 9 

13 kuni alla 15% ......................................................................................................................................... 10 

15 kuni alla 18% ......................................................................................................................................... 11 

18 kuni alla 21% ......................................................................................................................................... 12 

21 kuni alla 24% ......................................................................................................................................... 13 

24 kuni alla 27% ......................................................................................................................................... 14 

27 kuni alla 30% ......................................................................................................................................... 15 

30% ........................................................................................................................................................  16 

 

 

2. Häälte arvud määratakse algselt 1981. aastal Brüsselis allakirjutamiseks avatud protokolli 

jõustumise kuupäeva seisuga eespool toodud tabeli alusel agentuuri põhikirja artikli 19 juhise 

kohaselt konventsiooniosaosaliste poolt organisatsiooni eelarvesse tehtavate iga-aastaste 

sissemaksete kindlaksmääramiseks. 

 



 

3. Riigi konventsiooniga ühinemise korral määratakse konventsiooniosaliste häälte arvud uuesti 

sama protseduuri kohaselt.  

 

4. Häälte arvud määratakse igal aastal uuesti eespool toodud sätete kohaselt." 

 

 

 

Konventsiooni lisa 1 (agentuuri põhikirja) artikli 19  

 

"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 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." 

 
 

 


