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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, 

на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и 

нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна 

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

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта за решение на Съвета (06730/2018), 

– като взе предвид Споразумението за въздушен транспорт между Европейската 

общност и нейните държави членки и Канада1, 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз C8-0160/2018), 

– като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

Правилник за дейността, 

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм  

(A8-0254/2018), 

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент 

съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на 

парламентите на държавите членки и на Канада. 

                                                 
1  ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 32. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Обща информация  

 

През октомври 2007 г. Съветът предостави на Комисията мандат за започване на 

преговори за сключване на всеобхватно споразумение в областта на въздухоплаването с 

Канада („Споразумението“). 

 

Мандатът за водене на преговори постави целта за установяване на открито авиационно 

пространство между ЕС и Канада, за да се създаде единен пазар за въздушен транспорт, 

на който инвестиционните дейности ще може се осъществяват свободно и на който 

европейските и канадските въздушни превозвачи ще могат да предоставят 

въздухоплавателни услуги без никакви ограничения, включително на вътрешните 

пазари на двете страни. 

 

Съдържание на споразумението 

 

Споразумението предвижда поетапно въвеждане на права за въздушни превози и 

възможности за инвестиции, както и мащабно сътрудничество в редица области, 

включително безопасност, сигурност, социални въпроси, интереси на потребителите, 

околна среда, управление на въздушното движение, държавна помощ и конкуренция.  

 

Всички въздушни превозвачи от ЕС ще бъдат в състояние да изпълняват директни 

полети до Канада от всяко едно място в Европа. Споразумението премахва всички 

видове ограничения относно маршрутите, цените или броя полети на седмица между 

Канада и ЕС. Въздушните превозвачи ще имат свободата да сключват търговски 

споразумения като споразумения за съвместно опериране на полети, които са от 

значение за авиокомпаниите, обслужващи голям брой дестинации, и да определят 

своите тарифи в съответствие с конкурентното право. Споразумението съдържа 

разпоредби за поетапното отваряне на пазара, свързано с предоставянето на по-големи 

свободи за извършване на инвестиции от двете страни:  

 

Първият етап се прилага в случаи, при които чуждата собственост на 

въздушните превозвачи е ограничена до 25%, какъвто беше случаят към 

момента на приключване на преговорите относно споразумението. Въздушните 

превозвачи разполагат с неограничена свобода за изпълняване на директни 

услуги между всяка една точка в Европа и всяка една точка в Канада. Вече няма 

да съществуват ограничения по отношение на броя въздушни превозвачи, които 

ще изпълняват полети между ЕС и Канада, нито пък ограничения относно броя 

на услугите, предоставяни от всеки един въздушен превозвач. Въздушните 

превозвачи, изпълняващи товарни полети, ще имат право да изпълняват 

последващи полети до трети държави.  

 

Вторият етап започва веднага щом Канада предприеме необходимите стъпки, за 

да даде възможност на европейските инвеститори да придобиват до 49% от 

капиталовите инструменти с право на глас в канадски превозвачи. Това 

означава, че ще са налице определени допълнителни права, включително 

правото за карго оператори да предоставят услуги до трети държави от другата 
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страна независимо от мястото на произхода им (т.нар. право на „седма 

свобода“). Канада въведе тази възможност през март 2009 г. 

 

Третият етап започва, когато и двете страни дадат възможност на 

инвеститорите да създават и контролират нови въздушни превозвачи на пазара 

на другата страна. Тогава пътническите авиокомпании ще могат да извършват 

последващи полети до трети държави.  

 

Четвъртият етап е последната стъпка, при която се дават пълни права за 

извършване на дейност между, в рамките на и отвъд границите на двата пазара, 

включително между точки на територията на другата страна (каботаж). Той ще 

бъде гарантиран, след като и двете страни доведат до край стъпките, 

позволяващи пълна собственост и контрол на техните превозвачи от граждани 

на другата страна. 

 

И двете страни се договориха за тясно сътрудничество, за да смекчат въздействието на 

въздухоплаването върху изменението на климата. В областта на безопасността и 

сигурността, споразумението предвижда взаимно признаване на стандартите и 

„едноетапна проверка за сигурност“ (т.е. пътниците, багажът и товарите, които очакват 

трансфер, няма да подлежат на допълнителни мерки за сигурност). Също така има 

специфични клаузи за подобряване нивото на защита на интересите на пътниците, 

включително ангажимент за провеждане на консултации, с цел постигане на 

съвместими подходи, доколкото е възможно, по въпроси като обезщетение при отказан 

достъп на борда, мерки за достъпност и възстановяване на разходи на пътниците. 

Текстът предвижда строг механизъм, който гарантира, че въздушните превозвачи няма 

да бъдат изправени пред дискриминация от гледна точка на достъпа до инфраструктура 

или държавни субсидии. 

 

На последно място, според проучване на Комисията отворено споразумение с Канада 

би генерирало до половин милион пътници допълнително през първата си година и 

след няколко години може да се очакват до 3,5 милиона допълнителни пътници да се 

възползват от възможностите, които подобно споразумение може да предложи. 

Споразумението може да донесе ползи за потребителите в размер на поне 72 милиона 

евро чрез по-ниски цени на билетите и също така ще доведе до създаването на нови 

работни места. 

 

Процедура 

 

От името на Европейската общност и на държавите членки, Комисията проведе 

преговори за Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и 

нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна 

(„Споразумението“), в съответствие с Решението на Съвета от 1 и 2 октомври 2007 г., 

упълномощаващо Комисията да започне преговорите. 

 

Началото на Споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Канада беше 

поставено на 30 ноември 2008 г., като беше одобрено на срещата на високо равнище 

между ЕС и Канада на 6 май 2009 г. и подписано на 17 и 18 декември 2009 г.; с 
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условието за сключването му на по-късна дата, в съответствие с Решение 2010/417/ЕО1 

на Съвета и на представителите на правителствата на държавите – членки на 

Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета. 

 

То се прилага временно от датата на подписването му, в съответствие с Решение 

2010/417/ЕО. 

 

На 24 март 2011 г., след препоръка от комисията по транспорт и туризъм (TRAN), 

Парламентът даде одобрението си2 за сключването на Споразумението. 

 

През октомври 2016 г. Споразумението беше ратифицирано от всички държави членки, 

с изключение на Република Хърватия. Предвидено е Република Хърватия да се 

присъедини към Споразумението в съответствие с член 6, параграф 2 от Акта за 

присъединяване от 2011 г. 

 

На 10 януари 2018 г. Комисията представи изменено предложение за решение на 

Съвета относно сключването на споразумението, с цел да се вземат предвид влизането 

в сила на Договора от Лисабон и правните промени, които налага решението на Съда на 

Европейския съюз от 28 април 2015 г.3 по дело C-28/12. 

 

За сключване на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност 

и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, Съветът се 

нуждае от одобрението на Европейския парламент съгласно член 218 от ДФЕС.  

 

В съответствие с член 99 и член 108, параграф 7 от Правилника за дейността на 

Парламента компетентната комисия внася препоръка за одобрение или отхвърляне на 

предложения акт. Парламентът взема решение с единно гласуване, като не могат да се 

внасят никакви изменения в споразумението. Измененията в комисия се допускат 

единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от 

докладчика. 

 

Позицията на докладчика 

 

Канада е ключов партньор на Европейския съюз. Както беше посочено за първи път в 

препоръката от 2007 г. на комисията TRAN, Споразумението е много амбициозно и 

изцяло в съответствие с европейската политика за подобряване както на връзките 

между съответните пазари, така и между хората, както и за създаване на нови 

възможности за сектора на въздухоплаването.  

 

То е част от уредбата за външната политика на Съюза в областта на въздухоплаването, 

установена с различни съобщения на Комисията и позиции на Парламента (например 

доклада относно „Стратегия за въздухоплаването в Европа“, гласуван през февруари 

                                                 
1 ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 30. 
2 A7-0045/2011 и P7_TA(2011)0107. 
3Дело C-28/12, Европейска комисия/Съвет, решение на Съда (голям състав) от 28 април 2015 г., ОВ C 

213/3 от 29 юни 2015 г. 
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2017 г.1). 

 

С оглед на гореизложеното, докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм 

(TRAN) да даде положително становище относно сключването на разглежданото 

споразумение. 

 

                                                 
1 A8-0021/2017. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Споразумение за въздушен транспорт между ЕО и Канада 

Позовавания 06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 

2009/0018(NLE) 

Дата на консултацията / искането за 

одобрение 

22.11.2010    

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

TRAN 

2.5.2018 
   

Докладчици 

       Дата на назначаване 

Francisco Assis 

22.1.2018 
   

Дата на приемане 10.7.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

39 

1 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis 

de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, 

Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele 

Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim 

van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Anna Hedh 

Дата на внасяне 12.7.2018 
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 
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Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor 

 

1 - 

GUE/NGL Marie-Pierre Vieu 
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Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 
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