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LIIKENNÖINTI REITILLÄ, JOHON KOHDISTUU KÄYTTÖRAJOITUKSIA
Ilmailulaitos on 3. päivänä maaliskuuta 1995 annetun ilmailulain (281/1995) 61 §:n nojalla ja viitaten jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta
29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (847/2004) 5 artiklaan päättänyt seuraavaa:
1 Soveltamisala
Tässä päätöksessä annetaan tarkemmat määräykset liikennöintiluvan myöntämisestä yhteisön lentoliikenteen harjoittajille reitillä, johon kohdistuu käyttörajoituksia (jäljempänä rajoitetun käytön reitti).
Käyttörajoitukseksi ei kuitenkaan tässä päätöksessä katsota yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4
artiklassa tarkoitettua julkisen palvelun velvoitetta.
2 Liikenneoikeudet ja niihin liittyvät lentoyhtiöiden tarpeet
2.1 Liikenneoikeuksista Suomen ja sellaisten Euroopan Unionin ulkopuolisten valtioiden välillä,
joiden kanssa Suomi on solminut lentoliikennesopimuksen, sekä niiden käytöstä saa tietoja Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinnosta sekä Ilmailulaitoksen internet-sivuilta (www.ilmailulaitos.fi).
2.2 Lentoliikennehallinto tiedottaa Suomen tulevista
lentoliikennesopimusneuvotteluista Ilmailulaitoksen
internet-sivuilla.
2.3 Yhteisön lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat
kiinnostuneita harjoittamaan liikennettä rajoitetun
käytön reitillä tai reitillä Suomen ja sellaisen Euroopan Unionin ulkopuolisen valtion välillä, jonka
kanssa Suomella ei ole lentoliikennesopimusta,
voivat ilmoittaa suunnitelmansa ja tarpeensa lentoliikennehallintoon. Lentoliikennehallinnolle toimitetut ilmoitukset otetaan huomioon Suomen lentoliikennesopimusneuvottelujen valmistelussa.
3 Liikennöintiluvan hakeminen
3.1 Kun rajoitetun käytön reitillä on vapaata kapasiteettia, johon yhteisön lentoliikenteen harjoittaja on
esittänyt kiinnostuksensa, Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinto ilmoittaa liikennöintiluvat haettaviksi.
Ilmoitus lähetetään sähköpostitse kaikille yhteisön
lentoliikenteenharjoittajille, jotka harjoittavat lentoliikennettä Suomessa, Suomesta ja/tai Suomeen tai
jotka ovat pyytäneet lentoliikennehallintoa tiedottamaan vapautuvista liikenneoikeuksista. Lisäksi

ilmoitus julkaistaan Ilmailulaitoksen internet-sivuilla.
Ilmoituksessa asetetaan määräaika, johon mennessä liikennöintilupahakemus on toimitettava.
3.2 Liikennöintilupahakemuksessa on esitettävä
ainakin seuraavat seikat:
a)

jäljennös liikenneluvasta;

b)

reitille suunniteltujen lentoliikennepalvelujen kuvaus (vuorot, kalusto, mahdolliset
välilaskupaikat, ympärivuotinen / kausiluontoinen liikenne);

c)

suunniteltu liikennöinnin aloituspäivä;

d)

liikenteen luonne (matkustajaliikenne, rahtiliikenne tmv.);

e)

palvelun saatavuus ja asiakastuki (lipunmyyntiverkosto, lippujen verkkokauppa
jne.);

f)

mahdollinen liityntäliikenne;

g)

reitillä sovellettava hinnoittelupolitiikka.

3.3 Liikennöintilupahakemus on tehtävä suomen tai
ruotsin kielellä ja se on toimitettava määräaikaan
mennessä lentoliikennehallintoon.
4 Liikennöintiluvan myöntäminen
4.1 Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinto myöntää
liikennöintiluvan rajoitetun käytön reitille sille hakijalle, joka osoittautuu parhaaksi, tai niille hakijoille,
jotka osoittautuvat parhaiksi, ottaen kokonaistarkastelussa huomioon matkustaja- ja rahtiliikenteen
tarpeet, kilpailun edistämisen sekä yhteisön lentoliikenteen tasapainoisen kehityksen. Liikennöintilupa on voimassa toistaiseksi tai lentoliikennehallinnon erikseen asettaman määräajan.
4.2 Valintaan johtavan tarkastelun yhteydessä
lentoliikennehallinto laatii taloudellisen analyysin eri
vaihtoehdoista matkustaja- ja rahtiliikenteen kannalta. Analyysissa on kuvattava markkina- ja kilpailutilanne reitillä.
4.3 Valintamenettelyn kuluessa lentoliikennehallinto voi järjestää kuulemistilaisuuden, johon kaikille

hakijoille on varattava tilaisuus osallistua. Lentoliikennehallinto laatii kuulemistilaisuudesta pöytäkirjan, joka jaetaan kaikille liikennöintiluvan hakijoille.
Hakijat voivat esittää pöytäkirjasta kirjalliset huomionsa määräajan kuluessa. Jos kuulemistilaisuus
järjestetään, lentoliikennehallinto ei voi tehdä päätöstä liikennöintiluvan myöntämisestä ennen kuin
huomioiden tekemiselle varattu määräaika on kulunut umpeen.
4.4 Sen lisäksi, että päätös liikennöintiluvan myöntämisestä annetaan tiedoksi hallintolain (434/2003)
54 §:n mukaisesti, päätös julkaistaan Ilmailulaitoksen internet-sivuilla.
4.5 Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinnon päätös
liikennöintiluvan myöntämisestä on hallintopäätös,
josta voi valittaa Ilmailulaitoksesta annetun lain
(1123/1990) 3 §:n 3 momentin mukaisesti.
5 Liikennöintiluvan uudelleentarkastelu
5.1 Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinto voi ottaa
liikennöintiluvan myöntämispäätöksensä tarkasteltavaksi uudelleen. Liikennöintiluvan uudelleentarkastelu on käynnistettävä aina sellaisen yhteisön
lentoliikenteen harjoittajan hakemuksesta, joka
harjoittaa lentoliikennettä Suomessa, Suomesta ja /
tai Suomeen. Uudelleentarkastelua ei voi kuitenkaan käynnistää ennen kuin viisi vuotta on kulunut
liikennöintiluvan myöntämisestä taikka edellisestä
uudelleentarkastelusta.
5.2 Uudelleentarkastelusta on ilmoitettava liikennöintiluvan haltijalle erikseen sekä lentoliikennehallinnon internet-sivuilla. Ilmoituksessa asetetaan
määräaika, johon mennessä liikennöintiluvan kattamista liikenneoikeuksista kiinnostuneiden yhteisön lentoyhtiöiden on toimitettava liikennöintilupahakemuksensa.
5.3 Tarkasteltaessa liikennöintilupaa uudelleen
sovelletaan 3. 2 ja 3.3 kohtia sekä 4 kohtaa kuitenkin niin, ettei myönnettyyn liikennöintilupaan puututa, jos liikennöintiluvan kattamia liikenneoikeuksia
käytetään tehokkaasti ja sopusoinnussa Euroopan
yhteisön ja kansallisen kilpailulainsäädännön kanssa..
5.4 Huolimatta siitä, mitä 5.1 kohdassa määrätään,
liikennöintilupa, joka on myönnetty ennen tämän
päätöksen voimaantuloa rajoitetun käytön reitille,
jolle voidaan lentoliikennesopimuksen määräysten
mukaan nimetä vain yksi lentoliikenteen harjoittaja,
voidaan ottaa uudelleentarkastelun piiriin vasta,
kun kolme vuotta on kulunut tämän päätöksen
voimaantulosta
6 Liikennöintiluvan raukeaminen ja peruuttaminen
6.1 Jos liikennöintiluvassa tarkoitettua liikennettä
- ei ole käynnistetty ilmoitettua aloituspäivää seuraavan aikataulukauden aikana, tai
- jos liikenne on keskeytetty ja sitä ei ole käynnistetty uudelleen seuraavan kokonaisen aikataulukauden kuluessa,

eikä liikennöintiluvan haltija ole Ilmailulaitoksen
lentoliikennehallinnon asettamassa kohtuullisessa
määräajassa osoittanut, että tämä johtuu sellaisista
poikkeuksellisista seikoista, joihin liikennöintiluvan
haltija ei ole voinut vaikuttaa, liikennöintilupa raukeaa.
6.2 Liikennöintilupa raukeaa, jos luvan haltija kirjallisesti ilmoittaa Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinnolle, ettei se käytä liikennöintiluvan kattamia liikenneoikeuksia.
6.3 Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinto voi peruuttaa liikennöintiluvan kokonaan tai määräajaksi, tai
rajoittaa luvassa tarkoitettua toimintaa, jos luvan
haltija
- ei harjoita liikennettä saamansa liikennöintiluvan
ehtojen mukaisesti;
- ei noudata liikennöintiluvan perusteena olevaa
lentoliikennesopimusta tai muuta kansainvälistä
velvoitetta; tai
- ei noudata liikennettä koskevia ehtoja ja toimintaa
koskevia määräyksiä.
7 Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 2. päivänä elokuuta
2004.
Ilmailulaitoksessa Vantaalla 24. päivänä kesäkuuta
2004.
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