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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi 
valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta
(14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14876/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise 
teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu eelnõu (07170/2009);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõiget 2 ja artikli 218 lõiget 5;

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0366/2010);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A7-0000/2010),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vietnami Sotsialistliku 
Vabariigi valitsusele ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Rahvusvahelisi lennundussuhteid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on tavapäraselt 
reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 
lennunduslepingutega. Euroopa Liidu Kohus tegi 2002. aastal otsuse, et liikmesriikide 
kahepoolsete lennunduslepingute tavapärased määramissätted on vastuolus liidu 
õigusaktidega. Need võimaldavad kolmandal riigil keelduda lubade või tegevuslubade 
andmisest liikmesriigi määratud lennuettevõtjale, kes ei kuulu olulisel määral kõnealuse 
liikmesriigi või selle kodanike omandusse ega tegeliku kontrolli alla, samuti sellised load või 
tegevusload tühistada või peatada. On leitud, et sellega diskrimineeritakse ELi 
lennuettevõtjaid, kes on asutatud liikmesriigi territooriumil, kuid kuuluvad teiste 
liikmesriikide kodanike omandusse ning on nende kontrolli all. See on vastuolus Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 49, millega tagatakse asutamisvabadust kasutanud 
liikmesriikide kodanikele asukohaliikmesriigis selle liikmesriigi kodanikega samaväärne 
kohtlemine. On veel muid valdkondi, nagu konkurents, mille puhul tuleks tagada nende 
vastavus liidu õigusele, muutes või täiendades liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste 
kahepoolsete lennunduslepingute kehtivaid sätteid.

Komisjon on seega pidanud läbirääkimisi lepingu üle, millega asendatakse teatavad sätted 17 
olemasolevas kahepoolses lennunduslepingus, mis on sõlmitud ELi liikmesriikide ja Vietnami 
vahel. 

Lepingu peamised aspektid

Artikkel 2 (määramissäte): Euroopa Liidu lennuettevõtjate vahelise diskrimineerimise 
vältimiseks asendatakse tavapärased, kahepoolse lennunduslepingu osaliseks oleva 
liikmesriigi lennuettevõtjatele viitavad määramissätted ELi määramissättega, mis hõlmab ELi 
kõiki lennuettevõtjaid. Eesmärk on võimaldada kõigile ELi lennuettevõtjatele 
mittediskrimineeriv juurdepääs Euroopa Liisu ja Vietnami vahelistele liinidele.

Artikkel 3 (ohutus) Selle sättega tagatakse, et kahepoolsete lepingute ohutussätteid 
kohaldatakse ka olukorras, kus lennuettevõtja on muu liikmesriigi reguleeriva kontrolli all kui 
lennuettevõtja määranud liikmesriik.

Artikkel 4: (Vastavus konkurentsieeskirjadele) Selle artikliga keelatakse konkurentsi 
takistamine.

Lepingule kirjutati alla 4. oktoobril 2010. Lepingu sõlmimiseks on nõukogul vaja Euroopa 
Parlamendi nõusolekut. Vastavalt kodukorra artiklile 81 teeb parlament otsuse ühe 
hääletusega; muudatusettepanekuid lepingule esitada ei saa. 

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil esitada selle 
lepingu sõlmimist pooldav arvamus.


