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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym 

spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v 

mene Únie 

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

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06730/2018), 

– so zreteľom na Dohodu o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom 

a jeho členskými štátmi1, 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 

ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (C8-0160/2018), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0254/2018), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov a Kanady. 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 32. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Kontext 

 

Rada udelila v októbri 2007 Komisii mandát na rokovania o komplexnej dohode o leteckej 

doprave s Kanadou (ďalej len „dohoda“). 

 

V rokovacom mandáte sa stanovil cieľ vytvoriť otvorený letecký priestor medzi EÚ a Kanadou, 

vytvoriť jednotný trh pre leteckú dopravu, na ktorom by bol slobodný pohyb investícií 

a na ktorom by európske letecké spoločnosti a letecké spoločnosti Kanady mohli poskytovať 

letecké služby bez obmedzenia, a to i na domácich trhoch obidvoch zmluvných strán. 

 

Obsah dohody 

 

Dohoda obsahuje postupné zavádzanie prepravných práv, investičných príležitostí a rozsiahlu 

spoluprácu v mnohých oblastiach vrátane bezpečnosti, ochrany, sociálnych vecí, záujmov 

spotrebiteľov, životného prostredia, riadenia letovej prevádzky, štátnej pomoci a hospodárskej 

súťaže.  

 

Všetky letecké spoločnosti EÚ budú môcť prevádzkovať priame lety do Kanady 

z ktoréhokoľvek miesta v Európe. Dohodou sa odstraňujú všetky obmedzenia týkajúce sa trás, 

cien či počtu týždenných letov medzi Kanadou a EÚ. Letecké spoločnosti budú mať voľnú ruku 

pri uzatváraní obchodných dohôd, napríklad dohôd o spoločných letových kódoch, dôležitých 

pre letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú veľké množstvo destinácií, a pri určovaní sadzieb 

v súlade s právom pre hospodársku súťaž. Dohoda obsahuje ustanovenia umožňujúce postupné 

otváranie trhu, ktoré je spojené s väčšou slobodou investovať na oboch stranách.  

 

V prvej fáze sa zahraničné vlastníctvo leteckých spoločností obmedzuje na 25 %, ako 

tomu bolo pri uzavretí rokovaní o dohode. Letecké spoločnosti majú neobmedzenú 

slobodu prevádzkovať priame služby medzi ktorýmkoľvek miestom v Európe a 

ktorýmkoľvek miestom v Kanade. Už nebudú existovať obmedzenia počtu leteckých 

spoločností premávajúcich medzi EÚ a Kanadou, ani počtu služieb poskytovaných 

ktoroukoľvek leteckou spoločnosťou. Nákladné letecké spoločnosti budú mať právo 

pokračovať v ceste do tretích krajín.  

 

Druhá fáza sa začína hneď potom, ako Kanada prijme potrebné kroky, ktoré umožnia 

európskym investorom vlastniť 49 % imania kanadských prepravcov s hlasovacím 

právom. To znamená, že budú k dispozícii určité dodatočné práva vrátane práva 

nákladných prepravcov poskytovať služby tretím krajinám z letísk druhej strany bez 

prepojenia na svoj štát pôvodu (tzv. práva siedmej slobody). Kanada túto možnosť v 

skutočnosti zaviedla v marci 2009. 

 

Tretia fáza sa začína vtedy, keď obe strany vzájomne umožnia investorom zriadiť 

a kontrolovať nové letecké spoločnosti na svojich trhoch. Letecké spoločnosti pre 

osobnú prepravu tak budú môcť pokračovať v lete do tretích krajín.  

 

Štvrtá fáza je konečným krokom s plnými právami pôsobiť medzi oboma trhmi, 

v rámci nich a aj nad ich rámec, a to aj medzi miestami na území tretej krajiny (kabotáž). 

Začína sa vtedy, keď obe strany dokončia kroky, ktoré umožnia plné vlastníctvo 
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a kontrolu ich prepravcov štátnymi príslušníkmi druhej strany. 

 

Obe strany sa dohodli na úzkej spolupráci s cieľom zmierniť vplyvy leteckej dopravy na zmenu 

klímy. V oblasti zabezpečenia ochrany a bezpečnosti sa v zmluve počíta so vzájomným 

uznávaním noriem a jednorazovou bezpečnostnou kontrolou (t. j. na prestupujúcich 

cestujúcich, batožinu a náklad sa nebudú vzťahovať dodatočné bezpečnostné opatrenia). 

Obsahuje aj osobitné ustanovenia na zvýšenie ochrany spotrebiteľských záujmov vrátane 

záväzku, že v záujme dosiahnutia zlučiteľných prístupov, pokiaľ je to možné, sa uskutočnia 

konzultácie o otázkach ako odškodnenie za odmietnutie nástupu do lietadla, opatrenia v 

súvislosti s dostupnosťou a náhrady pre cestujúcich. Zmluva obsahuje silný mechanizmus, 

ktorým sa zabezpečí, aby boli letecké spoločnosti uchránené pred diskrimináciou z hľadiska 

prístupu k infraštruktúre či štátnych subvencií. 

 

A napokon podľa štúdie, ktorú iniciovala Komisia, by sa otvorená dohoda s Kanadou počas 

prvého roka zaslúžila o polmiliónový nárast cestujúcich a o pár rokov by podľa očakávaní 

mohlo využívať možnosti takejto dohody o 3,5 milióna cestujúcich viac. Dohodou by sa 

prostredníctvom nižších poplatkov dosiahol prínos pre spotrebiteľa vo výške aspoň 72 mil. 

EUR a takisto by sa vytvorili nové pracovné príležitosti. 

 

Postup 

 

Komisia v súlade s rozhodnutím Rady z 1. a 2. októbra 2007, ktorým sa Komisia poveruje začať 

rokovania, prerokovala v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov Dohodu o 

leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a 

Kanadou na strane druhej (ďalej len „dohoda“). 

 

Dohoda bola parafovaná 30. novembra 2008, schválená na samite EÚ – Kanada 6. mája 2009 

a podpísaná 17. a 18. decembra 2009, s výhradou jej neskoršieho uzavretia v súlade s 

rozhodnutím Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí 

Rady, 2010/417/ES1. 

 

V súlade s rozhodnutím 2010/417/ES sa predbežne vykonáva odo dňa podpisu. 

 

Parlament udelil 24. marca 2011 v nadväznosti na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný 

ruch súhlas2 s uzavretím dohody. 

 

V októbri 2016 dohodu ratifikovali všetky členské štáty okrem Chorvátskej republiky. 

Chorvátska republika má pristúpiť k dohode v súlade s článkom 6 ods. 2 aktu o pristúpení z 

roku 2011. 

 

Komisia 10. januára 2018 predložila zmenený návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody s 

cieľom zohľadniť nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a právne zmeny požadované 

rozsudkom Európskeho súdneho dvora z 28. apríla 20153 vo veci C-28/12. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 30. 
2 A7-0045/2011 a P7_TA(2011)0107. 
3
Vec C-28/12, Európska komisia/Rada, rozsudok (veľká komora) z 28. apríla 2015, Ú. v. EÚ C 213, pondelok, 

29. júna 2015. 
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Na uzavretie Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými 

štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej potrebuje Rada súhlas Európskeho 

parlamentu, ako sa vyžaduje v článku 218 ZFEÚ.  

 

V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

gestorský výbor predkladá odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. 

Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k dohode nie je možné 

predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, 

keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom. 

 

Stanovisko spravodajcu 

 

Kanada je kľúčovým partnerom Európskej únie. Ako sa po prvý raz uviedlo v odporúčaní z 

roku 2007 výboru TRAN, táto dohoda je veľmi ambiciózna a v plnom súlade s európskou 

politikou spočívajúcou v utužovaní prepojení medzi príslušnými trhmi a väzieb medzi ľuďmi a 

tiež vo vytváraní nových príležitostí pre odvetvie leteckej dopravy.  

 

Je súčasťou rámca vonkajšej politiky Únie v oblasti letectva, ktorý bol ustanovený v rôznych 

oznámeniach Komisie a stanoviskách Parlamentu (napr. v správe na tému Stratégia v oblasti 

letectva pre Európu, schválenej vo februári 20171). 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje, aby Výbor pre dopravu a cestovný 

ruch vydal kladné odporúčanie na uzavretie tejto dohody. 

 

                                                 
1 A8-0021/2017. 
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