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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

ning teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu liidu nimel sõlmimise kohta 

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE)) 

(Nõusolek) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06730/2018), 

– võttes arvesse lennutranspordilepingut Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle 

liikmesriikide vahel1, 

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a 

(C8-0160/2018), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0254/2018), 

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kanada valitsusele ja 

parlamendile. 

                                                 
1  ELT L 207, 6.8.2010, lk 32. 
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SELETUSKIRI 

Taust  

 

Nõukogu andis 2007. aasta oktoobris komisjonile volitused pidada Kanadaga läbirääkimisi 

üldise lennunduslepingu (edaspidi „leping“) sõlmimise üle. 

 

Läbirääkimisvolitused anti eesmärgiga luua ELi ja Kanada vaheline avatud 

lennunduspiirkond, et luua lennutranspordi ühtne turg, kus investeeringute tegemist ning 

Euroopa ja Kanada lennuettevõtjate teenuste pakkumist ei takistaks piirangud, seda ka 

mõlema poole siseturul. 

 

Lepingu sisu 

 

Leping sisaldab järkjärgulist liiklusõiguste ja investeerimisvõimaluste andmist ning 

kaugeleulatuvat koostööd mitmetes küsimustes, mis hõlmavad ohutust, julgestust, 

sotsiaalküsimusi, tarbijahuve, keskkonda, lennuliikluse korraldamist, riigiabi ja konkurentsi.  

 

Kõik ELi lennuettevõtjad võivad teostada Kanadasse otselende ükskõik kust Euroopas. 

Lepinguga kõrvaldatakse Kanada ja ELi vahel kõik marsruutide, hindade ja iganädalaste 

lendude arvu piirangud. Lennuettevõtjatel on võimalik osaleda kaubanduskokkulepetes, nagu 

näiteks koodijagamise kokkulepped, mis on olulised rohkeid sihtkohti teenindavate 

lennuettevõtjate jaoks, ning kehtestada oma hinnatasemed kooskõlas konkurentsiõigusega. 

Leping sisaldab sätteid turu järkjärgulise avamise kohta, mis on seotud mõlemale poolele 

suurema investeerimisvabaduse andmisega.  

 

Esimene etapp kehtib siis, kui lennuettevõtjate välisomanduse piiriks on 25%, nii 

nagu see oli lepingu üle peetud läbirääkimiste lõppedes. Lennuettevõtjatel on 

piiramatu vabadus teostada otselende mis tahes punktist Euroopas mis tahes punkti 

Kanadas ja vastupidi. Enam ei ole seatud piiranguid ELi ja Kanada vahel lendavate 

lennuettevõtjate arvule ega mis tahes lennuettevõtja poolt pakutavate teenuste arvule. 

Lastilennuettevõtjatel on õigus lennata edasi kolmandatesse riikidesse.  

 

Teine etapp algab niipea, kui Kanada on astunud vajalikud sammud, mis 

võimaldavad Euroopa investoritel omada kuni 49% Kanada lennuettevõtjate 

hääleõiguslikust aktsiakapitalist. Sellega kaasnevad lisaks teatavad õigused, sealhulgas 

lastilennuettevõtjate õigus pakkuda teise poole territooriumil teenuseid kolmandatele 

riikidele ilma päritoluriigist läbilennuta (nn seitsmenda vabaduse õigused). Kanada 

kehtestas nimetatud võimaluse 2009. aasta märtsis. 

 

Kolmas etapp algab siis, kui mõlemad pooled võimaldavad investoritel luua ja 

kontrollida teineteise turgudel uusi lennuettevõtjaid. Reisijateveo teenuseid osutavatel 

lennuettevõtjatel on siis võimalik lennata edasi kolmandatesse riikidesse.  

 

Neljas etapp on viimane samm, mis annab täielikud õigused teostada lende mõlema 

turu vahel, mõlema turu piires ja neist väljaspool, sealhulgas teise poole territooriumil 

asuvate punktide vahel (kabotaaž). See kehtestatakse siis, kui mõlemad pooled on 

astunud sammud, mille alusel võib teise poole kodanikel olla nende lennuettevõtjate 



 

RR\1158906ET.docx 7/10 PE621.984v02-00 

 ET 

üle täielik omandiõigus ja kontroll. 

 

Mõlemad pooled lubasid teha tihedat koostööd selleks, et leevendada lennunduse mõju 

kliimamuutusele. Lennundusohutuse ja -julgestuse valdkonnas kavandatakse lepinguga 

standardite ja ühekordse julgestuse vastastikust tunnustamist (st et transfeerreisijad, -pagas ja 

-kaup vabastatakse täiendavatest julgestusmeetmetest). Samuti on lepingus erisätted tarbijate 

huvide paremaks kaitseks, sealhulgas lubadus konsulteerida sellistes küsimustes nagu pardale 

mittelubamise hüvitamine, juurdepääsetavuse meetmed ja tagasimaksed reisijatele, et 

saavutada võimalikult ühetaolised lähenemisviisid. Tekstis on sätestatud tõhus mehhanism 

tagamaks, et lennuettevõtjad ei koge diskrimineerimist taristule juurdepääsu või riigilt 

saadavate subsiidiumide küsimuses. 

 

Lõppkokkuvõttes tooks avatud leping Kanadaga komisjoni korraldatud uuringu kohaselt 

esimese aastaga juurde pool miljonit reisijat ning mõne aasta jooksul võiks lisanduda 3,5 

miljonit reisijat, kes kasutaks ära sellise lepinguga pakutavaid võimalusi. Leping tooks tänu 

madalamatele lennuhindadele tarbijatele kasu vähemalt 72 miljoni euro ulatuses ning lisaks 

sellele aitaks see luua uusi töökohti. 

 

Menetlus 

 

Komisjon on pidanud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi ühelt 

poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise 

lennutranspordilepingu (edaspidi „leping“) üle kooskõlas nõukogu 1. ja 2. oktoobri 

2007. aasta otsusega, millega anti komisjonile luba alustada läbirääkimisi. 

 

Leping parafeeriti 30. novembril 2008, kiideti heaks ELi ja Kanada tippkohtumisel 6. mail 

2009 ning allkirjastati 17. ja 18. detsembril 2009 tingimusel, et leping sõlmitakse hilisemal 

kuupäeval, vastavalt nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide 

valitsuste esindajate otsusele 2010/417/EÜ1. 

 

Vastavalt otsusele 2010/417/EÜ on lepingut ajutiselt kohaldatud alates selle allkirjastamisest. 

 

Parlament andis 24. märtsil 2011 transpordi- ja turismikomisjoni soovitusest lähtudes 

nõusoleku2 lepingu sõlmimiseks. 

 

Oktoobris 2016 ratifitseerisid lepingu kõik liikmesriigid peale Horvaatia Vabariigi. Horvaatia 

Vabariik peaks lepinguga ühinema 2011. aasta ühinemisakti artikli 6 lõike 2 kohaselt. 

 

Komisjon esitas 10. jaanuaril 2018 muudetud ettepaneku lepingu sõlmimist käsitleva nõukogu 

otsuse kohta, et võtta arvesse Lissaboni lepingu jõustumist ja õiguslikke muudatusi, mida 

nõuti Euroopa Kohtu 28. aprilli 2015. aasta otsuses3 kohtuasjas C-28/12. 

 

                                                 
1 ELT L 207, 6.8.2010, lk 30. 
2 A7-0045/2011 ja P7_TA(2011)0107. 
3
 Kohtuasi C-28/12: Euroopa Kohtu (Suurkoda) 28. aprilli 2015. aasta otsus – komisjon vs. nõukogu, ELT C 

213/3, 29. juuni 2015. 
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Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise 

lennutranspordilepingu sõlmimiseks on nõukogul vaja Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 218 kohaselt Euroopa Parlamendi nõusolekut.  

 

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 99 ja artikli 108 lõike 7 kohaselt esitab vastutav 

parlamendikomisjon soovituse õigusakti ettepanek heaks kiita või tagasi lükata. Euroopa 

Parlament teeb otsuse ühe hääletusega ja muudatusettepanekuid lepingu kohta esitada ei saa. 

Parlamendikomisjoni muudatusettepanekuid käsitletakse vastuvõetavana üksnes juhul, kui 

nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht. 

 

Raportööri seisukoht 

 

Kanada on Euroopa Liidu oluline partner. Nagu sedastati juba transpordi- ja turismikomisjoni 

2007. aasta soovituses, on kõnealune leping väga ambitsioonikas ja täielikult kooskõlas 

Euroopa poliitikaga, parandades nii vastavate turgude vahelisi ühendusi kui ka 

inimestevahelisi sidemeid ning luues lennundussektorile uusi võimalusi.  

 

See moodustab osa liidu lennundusalase välispoliitika raamistikust, mis kehtestati komisjoni 

mitmete teatiste ja parlamendi seisukohtadega (nt raport Euroopa lennundusstrateegia kohta, 

mille üle toimus hääletus veebruaris 20171). 

 

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil anda selle 

lepingu sõlmimisele heakskiit. 

                                                 
1 A8-0021/2017. 
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