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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 545/2009,
18. juuni 2009,
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise
ühiste eeskirjade kohta
talvisel sõiduplaani perioodil. Kõnealusele ettepanekule
peaks eelnema täielik mõju hindamine, millega analüüsi
taks selle võimalikke mõjusid konkurentsile ja tarbijatele,
ning selline ettepanek tuleks teha vaid juhul, kui see on osa
ettepanekust nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määruse
(EMÜ) nr 95/93 (ühenduse lennujaamades teenindusaega
de jaotamise ühiste eeskirjade kohta) (3) üldiseks läbivaata
miseks, eesmärgiga kõrvaldada praegused puudused
teenindusaegade jaotamisel ja tagada ülekoormatud lennu
jaamade piiratud läbilaskevõime optimaalne kasutamine.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

(4)

Seetõttu tuleks kiiremas korras vastavalt muuta määrust
(EMÜ) nr 95/93. Kõnealune muudatus ei mõjuta ühelgi
juhul komisjoni volitusi asutamislepingu artiklite 81 ja 82
kohaldamisel,

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

Artikkel 1

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Ülemaailmne majandus- ja finantskriis mõjutab praegu tõ
siselt lennuettevõtjate tegevust. Kriis on toonud kaasa len
nuliikluse märgatava vähenemise 2008/2009. aasta talvisel
sõiduplaani perioodil. Ka 2009. aasta suvine sõiduplaani
periood ei jää kriisist puutumata.

Määrust (EMÜ) nr 95/93 muudetakse järgmiselt:

1.

Tagamaks, et 2009. aasta suviseks sõiduplaani perioodiks
jaotatud teenindusaegade kasutamata jätmise tagajärjel ei
kaotaks lennuettevõtjad oma õigust nendele teenindusae
gadele, on vaja selgelt ja ühemõtteliselt sätestada, et kõne
alust sõiduplaani perioodi mõjutab majanduskriis.

„Artikkel 10a

Artikli 10 lõike 2 kohaldamisel nõustuvad koordinaatorid, et
lennuettevõtjatel on 2010. aasta suvisel sõiduplaani perioo
dil õigus samasugusele teenindusaegade sarjale, mis neile oli
käesoleva määruse kohaselt eraldatud 2009. aasta suvise sõi
duplaani perioodi alguses.”

Komisjon peaks jätkama majanduskriisi mõju analüüsi len
nutranspordi sektorile. Kui enne 2009/2010. aasta talvist
sõiduplaani perioodi peaks majanduslik olukord veelgi hal
venema, võiks komisjon teha ettepaneku käesolevas mää
ruses sisalduva korra uuendamise kohta 2010/2011. aasta

(1) 24. märtsi 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
(2) Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teata
jas seni avaldamata) ja nõukogu 8. juuni 2009. aasta otsus.

Artikkel 10a asendatakse järgmisega:

2.

Artikkel 10b jäetakse välja.

(3) EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1.
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 18. juuni 2009.
Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja
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