
AD\1146284LV.docx PE613.502v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Ekonomikas un monetārā komiteja

2017/0116(COD)

23.2.2018

ATZINUMS

Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences 
aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu
(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Ramon Tremosa i Balcells



PE613.502v02-00 2/19 AD\1146284LV.docx

LV

PA_Legam



AD\1146284LV.docx 3/19 PE613.502v02-00

LV

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Aviācija ir ļoti svarīga Savienības 
ekonomikai. Tā ir ievērojams ekonomikas 
izaugsmes, nodarbinātības, tirdzniecības un 
mobilitātes virzītājspēks. Gaisa 
pārvadājumu pakalpojumu apjoma 
pieaugums pēdējās desmitgadēs būtiski 
veicinājis savienojamības uzlabošanos 
Savienībā un ar trešajām valstīm un 
Savienības ekonomikas attīstību kopumā.

(1) Aviācija ir ļoti svarīga Savienības 
ekonomikai un Savienības iedzīvotāju 
ikdienas dzīvē. Tā ir ievērojams 
ekonomikas izaugsmes, nodarbinātības, un 
tirdzniecības, kā arī savienojamības un 
mobilitātes virzītājspēks kā uzņēmumiem, 
tā iedzīvotājiem. Gaisa pārvadājumu 
pakalpojumu apjoma pieaugums pēdējās 
desmitgadēs būtiski veicinājis 
savienojamības uzlabošanos Savienībā un 
ar trešajām valstīm un Savienības 
ekonomikas attīstību kopumā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas aviācijas nozare 
nodrošina aptuveni 2 miljonus tiešo 
darbvietu, un tiek lēsts, ka starptautiskās
aviācijas apjoms pieaugs par aptuveni 5 
% gadā līdz 2030. gadam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ir svarīgi, lai Savienība 
nodrošinātu efektīvu aizsardzību tās 
dažādajām ekonomikas nozarēm un darba 
ņēmēju aizsardzību pret jebkādu 
negodīgas konkurences praksi, ko īsteno 
trešās valstis.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības gaisa pārvadātāji ir tāda 
globāla tīkla centrā, kas nodrošina 
savienojumus Eiropas iekšienē un ar pārējo 
pasauli. Tiem būtu jādod iespēja konkurēt 
ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem vidē, 
kurā valda atklāta un godīga konkurence 
starp visiem gaisa pārvadātājiem. Tas 
veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos 
augsta savienojamības līmeņa 
nodrošināšanai Savienībā.

(2) Savienības gaisa pārvadātāji ir tāda 
globāla tīkla centrā, kas nodrošina 
savienojumus Eiropas iekšienē un ar pārējo 
pasauli. Tiem būtu jādod iespēja konkurēt 
ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem vidē, 
kurā valda atklāta, vienlīdzīga un godīga 
konkurence starp visiem gaisa 
pārvadātājiem, ņemot vērā regulatīvos 
jautājumus, piemēram, darba apstākļus 
un vides aizsardzību. Tas veicinātu
darbvietu aizsardzību un Savienības 
aviosabiedrību konkurētspēju, kā arī
labvēlīgu apstākļu saglabāšanos augsta 
savienojamības līmeņa nodrošināšanai 
Savienībā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropa ir telpa vairāk nekā 500 
miljoniem potenciālu pasažieru, ko 
pārvadātu trešo valstu gaisa pārvadātāji. 
Šis iespējamais satiksmes pieaugums būtu 
jāņem vērā, apspriežot visaptverošus 
aviācijas nolīgumus ar pārējo pasauli 
Savienības vārdā.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Tirgu atvēršana un savienojamība 
ir nepārprotama saistītas, jo konkurences 
kropļojumi izraisa satiksmes plūsmu 
maiņu. Trešo valstu pārvadātāji vēlas 
piekļuvi lidostām visās dalībvalstīs un 
tiem ir vajadzīga šāda piekļuve, jo tā šiem 
pārvadātājiem nozīmē tirgu ar 500 
miljoniem pasažieru, kas ir Eiropas 
kontinentā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ņemot vērā Apvienotās Karalistes 
2017. gada 29. marta paziņojumu 
Eiropadomei, paziņojot par tās nodomu 
izstāties no Eiropas Savienības saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, 
Komisijai ir rūpīgi jāizvērtē šīs izstāšanās 
sekas attiecībā uz gaisa transportu starp 
Savienību vai tās dalībvalstīm un 
Apvienoto Karalisti ar mērķi panākt pēc 
iespējas mazāk gaisa pārvadājumu 
pakalpojumu traucējumu pārvadātājiem, 
kas atrodas Savienībā, un patērētājiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Finanšu pārredzamība ir godīgas 
konkurences klauzulu būtisks elements, 
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lai garantētu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus Savienības un trešo valstu gaisa 
pārvadātājiem.  Turklāt pilnīga 
pārredzamība ir būtiska, lai apstiprinātu 
vai noraidītu jebkādu iespējamu subsīdiju 
piešķiršanu kādai aviosabiedrībai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Godīgu konkurenci starp gaisa 
pārvadātājiem var nodrošināt arī ar 
attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, 
tādiem kā Padomes Regula (EEK) 
Nr. 95/9320 un Padomes 
Direktīva 96/97/EK21. Ciktāl godīga 
konkurence paredz Savienības gaisa 
pārvadātāju aizsardzību pret konkrētu 
praksi, ko piekopj trešās valstis vai trešo 
valstu gaisa pārvadātāji, šis jautājums 
patlaban risināts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 868/200422. 
Tomēr Regula (EK) Nr. 868/2004 ir 
izrādījusies nepietiekami efektīva tās 
pamatā esošā vispārējā mērķa sasniegšanā, 
proti, godīgas konkurences nodrošināšanā. 
Neefektivitāte galvenokārt izriet no 
konkrētiem regulas noteikumiem, kas 
attiecas it sevišķi uz attiecīgās prakses 
definēšanu, izņemot subsidēšanu, un uz 
izmeklēšanas sākšanai un veikšanai 
piemērojamajām prasībām. Turklāt Regulā 
(EK) Nr. 868/2004 nav noteikta īpaša 
Savienības iekšējā procedūra attiecībā uz 
saistībām, kas ietvertas gaisa transporta 
nolīgumos vai gaisa pārvadājumu 
pakalpojumu nolīgumos, kuru 
līgumslēdzēja puse ir Savienība, un 
paredzētas godīgas konkurences 
nodrošināšanai. Ņemot vērā šo jautājumu 
risināšanai vajadzīgo grozījumu daudzumu 
un svarīgumu, ir lietderīgi Regulu (EK) 
Nr. 868/2004 aizstāt ar jaunu tiesību aktu.

(8) Godīgu konkurenci starp gaisa 
pārvadātājiem var nodrošināt arī ar 
attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, 
tādiem kā Padomes Regula (EEK) 
Nr. 95/9320 un Padomes 
Direktīva 96/97/EK21. Ciktāl godīga 
konkurence paredz Savienības gaisa 
pārvadātāju aizsardzību pret konkrētu 
praksi, ko piekopj trešās valstis vai trešo 
valstu gaisa pārvadātāji, šis jautājums 
patlaban risināts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 868/200422. 
Tomēr Regula (EK) Nr. 868/2004 ir 
izrādījusies pilnībā neefektīva tās pamatā 
esošā vispārējā mērķa sasniegšanā, proti, 
godīgas konkurences nodrošināšanā. 
Neefektivitāte galvenokārt izriet no 
konkrētiem regulas noteikumiem, kas 
attiecas it sevišķi uz attiecīgās prakses 
definēšanu, izņemot subsidēšanu, un uz 
izmeklēšanas sākšanai un veikšanai 
piemērojamajām prasībām. Turklāt Regulā 
(EK) Nr. 868/2004 nav noteikta īpaša 
Savienības iekšējā procedūra attiecībā uz 
saistībām, kas ietvertas gaisa transporta 
nolīgumos vai gaisa pārvadājumu 
pakalpojumu nolīgumos, kuru 
līgumslēdzēja puse ir Savienība, un 
paredzētas godīgas konkurences 
nodrošināšanai. Ņemot vērā šo jautājumu 
risināšanai vajadzīgo grozījumu daudzumu
un svarīgumu, ir lietderīgi Regulu (EK) 
Nr. 868/2004 aizstāt ar jaunu tiesību aktu.

__________________ __________________
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201993. gada 18. janvāra Regula (EEK) 
Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz laika nišu piešķiršanu 
Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. 
lpp.).

201993. gada 18. janvāra Regula (EEK) 
Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz laika nišu piešķiršanu 
Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. 
lpp.).

211996. gada 15. oktobra Direktīva 
96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto 
pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās 
(OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).

211996. gada 15. oktobra Direktīva 
96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto 
pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās 
(OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).

22Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. 
aprīļa Regula (EK) Nr. 868/2004 par 
aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas 
cenu noteikšanas praksi, kas rada 
zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem 
gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no 
valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas 
dalībvalstis (OV L 162, 30.4.2004., 1. 
lpp.).

22Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. 
aprīļa Regula (EK) Nr. 868/2004 par 
aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas 
cenu noteikšanas praksi, kas rada 
zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem 
gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no 
valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas 
dalībvalstis (OV L 162, 30.4.2004., 1. 
lpp.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai saglabātu godīgu konkurenci 
ES aviācijas ārējo attiecību jomā, 
nodrošinātu savstarpīgumu un likvidētu 
negodīgu praksi, tostarp iespējamas 
subsīdijas un valsts atbalstu, kas tiek 
piešķirts dažu trešo valstu 
aviosabiedrībām un varētu radīt tirgus
traucējumus, ir nepieciešamas godīgas 
konkurences klauzulas nolūkā pieprasīt 
pilnīgu finanšu pārredzamību. Šāda 
pārredzamība ir nepieciešama, lai 
Komisija varētu pieņemt pozitīvu vai 
negatīvu lēmumu par iespējamām 
subsīdijām.

Pamatojums

Efektīvi, samērīgi un atturoši tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai veicinātu labvēlīgu 
apstākļu saglabāšanos augsta savienojamības līmeņa nodrošināšanai Savienībā un 
nodrošinātu godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa pārvadātājiem. Tālab būtu jāpiešķir 
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Komisijai pilnvaras veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā veikt attiecīgus pasākumus. 
Vajadzētu būt iespējai veikt šādus pasākumus tad, kad pārkāptas attiecīgās saistības, kas 
ietvertas nolīgumā, kura līgumslēdzēja puse ir Savienība, vai tad, kad konkurenci ietekmējoša 
prakse rada vai draud radīt kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Efektīvi, samērīgi un atturoši 
tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai 
veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos 
augsta savienojamības līmeņa 
nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu 
godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa 
pārvadātājiem. Tālab būtu Komisijai 
jāpiešķir pilnvaras veikt izmeklēšanu un 
vajadzības gadījumā veikt attiecīgus 
pasākumus. Vajadzētu būt iespējai veikt 
šādus pasākumus tad, kad pārkāptas 
attiecīgās saistības, kas ietvertas nolīgumā, 
kura līgumslēdzēja puse ir Savienība, vai 
tad, kad konkurenci ietekmējoša prakse 
rada vai draud radīt kaitējumu Savienības 
gaisa pārvadātājiem.

(9) Efektīvi, samērīgi un atturoši 
tiesību akti joprojām ir vajadzīgi, lai 
veicinātu labvēlīgu apstākļu saglabāšanos 
augsta savienojamības līmeņa 
nodrošināšanai Savienībā un nodrošinātu 
godīgu konkurenci ar trešo valstu gaisa 
pārvadātājiem, tādējādi saglabājot 
darbvietas Savienības aviosabiedrībās. 
Tālab būtu Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā 
veikt attiecīgus pasākumus. Vajadzētu būt 
iespējai veikt šādus pasākumus tad, kad 
pārkāptas attiecīgās saistības, kas ietvertas 
nolīgumā, kura līgumslēdzēja puse ir 
Savienība, vai tad, kad konkurenci 
ietekmējoša prakse rada vai draud radīt 
kaitējumu Savienības gaisa pārvadātājiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10 a) Ja uz attiecīgajiem gaisa satiksmes 
pakalpojumi attiecas dalībvalstu divpusējs 
gaisa pārvadājumu pakalpojumu 
nolīgums ar trešo valsti, ir svarīgi, lai 
Komisija varētu uzsākt izmeklēšanas un, 
ja vajadzīgs, pieņemt tiesiskās 
aizsardzības pasākumus, pirms ir 
izsmeltas strīdu izšķiršanas mehānisma 
iespējas, kurš ir iekļauts dalībvalstu 
divpusējā gaisa pārvadājumu 
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pakalpojumu nolīgumā ar trešo valsti. Lai 
regulējums būtu efektīvs, Komisija var 
sākt šādas izmeklēšanas un pieņemt šādus 
kompensācijas pasākumus neatkarīgi no 
tā, vai attiecīgā dalībvalsts ir vai nav 
paredzējusi novērst konkurenci 
ietekmējošo praksi saskaņā ar tās 
divpusējo gaisa pārvadājumu 
pakalpojumu nolīgumu ar trešo valsti.

Pamatojums

Šā noteikuma mērķis ir nepieļaut gadījumus, kad dalībvalstis netīši vai tīši liek Savienībai 
šķēršļus rīkoties, ievērojami kavējot strīdu izšķiršanas mehānisma iespējas to divpusējā gaisa 
pārvadājumu pakalpojumu nolīgumā. Tas nozīmētu turpināt praksi, kas ietekmē konkurenci, 
un nenovēršamu kaitējuma pieaugumu Savienības gaisa pārvadātājam.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai nodrošinātu efektīvu 
regulējumu un pēc analoģijas ar citiem 
Savienības tirdzniecības aizsardzības 
instrumentiem, ir svarīgi, lai Komisija 
varētu uzsākt tiesvedību, balstoties uz 
sūdzību, kurā ir ietverti pirmšķietami 
pierādījumi par kaitējuma risku.

Pamatojums

Kaitējuma riska jēdziens ir īpaši būtisks šāda veida tirdzniecības aizsardzības instrumentam. 
Regulā jāparedz procedūras uzsākšanas iespēja, ja ir zināmi fakti, kas norāda, ka trešā valsts 
vai trešās valsts subjekts īsteno vai īstenos praksi, kura neizbēgami izraisītu kaitējumu 
Savienības gaisa pārvadātājam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Procedūras saskaņā ar šo regulu (15) Vajadzētu būt iespējamam noslēgt 
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nebūtu jāsāk vai būtu jānoslēdz, 
nepiemērojot tiesiskās aizsardzības 
pasākumus, ja šādu pasākumu pieņemšana 
būtu pretrunā Savienības interesēm, ņemot 
vērā to ietekmi uz citām personām, it 
sevišķi patērētājiem vai uzņēmumiem 
Savienībā. Procedūras arī būtu jānoslēdz, 
nepiemērojot pasākumus, ja prasības šādu 
pasākumu piemērošanai nav izpildītas vai 
vairs netiek izpildītas.

procedūras saskaņā ar šo regulu, 
nepiemērojot tiesiskās aizsardzības 
pasākumus, ja šādu pasākumu pieņemšana 
būtu pretrunā Savienības interesēm, ņemot 
vērā to ietekmi uz citām personām, it 
sevišķi patērētājiem vai uzņēmumiem 
Savienībā. Procedūras arī būtu jānoslēdz, 
nepiemērojot pasākumus, ja prasības šādu 
pasākumu piemērošanai nav izpildītas vai 
vairs netiek izpildītas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izmeklēšanu sāk pēc rakstiskas 
sūdzības saņemšanas no dalībvalsts, 
Savienības gaisa pārvadātāja vai 
Savienības gaisa pārvadātāju apvienības 
saskaņā ar 2. punktu vai pēc Komisijas 
iniciatīvas, ja ir pirmšķietami pierādījumi 
par kādu no šādiem gadījumiem:

1. Izmeklēšanu sāk pēc rakstiskas 
sūdzības saņemšanas no dalībvalsts, 
Eiropas Parlamenta, Savienības gaisa 
pārvadātāja vai Savienības gaisa 
pārvadātāju apvienības saskaņā ar 
2. punktu, valsts patērētāju aizsardzības 
organizācijas vai pēc Komisijas 
iniciatīvas, ja ir pamatotas un faktuālas 
norādes uz kādu no šādiem gadījumiem:

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sūdzībā ietver pirmšķietamus 
pierādījumus par vienu no 1. punktā 
minētajiem gadījumiem.

2. Sūdzībā ietver pamatotas un 
faktuālas norādes uz vienu no 1. punktā 
minētajiem gadījumiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var nolemt nesākt 
izmeklēšanu, ja pasākumu pieņemšana 
saskaņā ar 10. vai 13. pantu būtu 
pretrunā Savienības interesēm vai ja 
Komisija uzskata, ka sūdzībā izklāstītie 
fakti nenorāda uz sistēmisku problēmu vai 
tiem nav būtiskas ietekmes uz vienu vai 
vairākiem Savienības gaisa pārvadātājiem.

4. Komisija var nolemt nesākt 
izmeklēšanu, ja tā uzskata, ka sūdzībā 
izklāstītie fakti nenorāda uz sistēmisku 
problēmu vai tiem nav būtiskas ietekmes 
uz vienu vai vairākiem Savienības gaisa 
pārvadātājiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja sniegtie pierādījumi nav 
pietiekami 1. punkta nolūkā, Komisija 
60 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas 
datuma informē sūdzības iesniedzēju par šo 
nepietiekamību. Sūdzības iesniedzējam 
atvēl 30 dienas papildu pierādījumu 
iesniegšanai. Ja sūdzības iesniedzējs 
noteiktajā termiņā to neizdara, Komisija 
var nolemt nesākt izmeklēšanu.

5. Ja sniegtie pierādījumi nav 
pietiekami 1. punkta nolūkā, Komisija 
30 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas 
datuma informē sūdzības iesniedzēju par šo 
nepietiekamību. Sūdzības iesniedzējam 
atvēl 30 dienas papildu pierādījumu 
iesniegšanai. Ja sūdzības iesniedzējs 
noteiktajā termiņā to neizdara, Komisija 
var nolemt nesākt izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija 6 mēnešu laikā pēc 
sūdzības iesniegšanas izlemj, vai sākt 
izmeklēšanu saskaņā ar 1. punktu.

6. Komisija trīs mēnešu laikā pēc 
sūdzības iesniegšanas izlemj, vai sākt 
izmeklēšanu saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai trešās valsts vai trešās valsts (b) vai trešās valsts vai trešās valsts 
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subjekta piekoptas konkurenci 
ietekmējošas prakses dēļ attiecīgajam(-
ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-
iem) ir radies kaitējums vai kaitējuma 
risks.

subjekta piekoptas konkurenci 
ietekmējošas prakses dēļ attiecīgajam(-
ajiem) Savienības gaisa pārvadātājam(-
iem) ir radies kaitējums vai kaitējuma risks
vai nelikumīga prakse, kas ierobežo 
konkurenci, ir negatīvi ietekmējusi iekšējo 
tirgu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja šķiet vajadzīgs, Komisija var 
veikt izmeklēšanu attiecīgās trešās valsts 
teritorijā ar nosacījumu, ka attiecīgās trešās 
valsts valdība un attiecīgais trešās valsts 
subjekts ir oficiāli informēti un devuši 
piekrišanu.

5. Ja šķiet vajadzīgs, Komisija var 
veikt izmeklēšanu attiecīgās trešās valsts 
vai jebkuras citas trešās valsts teritorijā ar 
nosacījumu, ka attiecīgās trešās valsts 
valdība un attiecīgais trešās valsts subjekts 
ir oficiāli informēti.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Sūdzības iesniedzēji, ieinteresētās 
personas, attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) un 
attiecīgās trešās valsts vai attiecīgā trešās 
valsts subjekta pārstāvji var iepazīties ar 
visu informāciju, kas darīta pieejama 
Komisijai, izņemot dokumentus, kas 
paredzēti Komisijas un pārvaldes iestāžu 
iekšējai lietošanai, ja šāda informācija nav 
konfidenciāla 6. panta nozīmē un ja tie ir 
iesnieguši Komisijai rakstisku 
pieprasījumu.

7. Sūdzības iesniedzēji, ieinteresētās 
personas, attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is), 
kompetentās Eiropas Parlamenta 
komitejas un attiecīgās trešās valsts vai 
attiecīgā trešās valsts subjekta pārstāvji var 
iepazīties ar visu informāciju, kas darīta 
pieejama Komisijai, izņemot dokumentus, 
kas paredzēti Komisijas un pārvaldes 
iestāžu iekšējai lietošanai, ja šāda 
informācija nav konfidenciāla 6. panta 
nozīmē un ja tie ir iesnieguši Komisijai 
rakstisku pieprasījumu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
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7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad piekļuve vajadzīgajai 
informācijai tiek liegta vai citādi netiek 
nodrošināta pienācīgā termiņā vai kad 
izmeklēšana tiek būtiski traucēta, 
konstatējumus var izdarīt uz pieejamo 
faktu pamata. Ja Komisija konstatē, ka ir 
sniegta nepatiesa vai maldinoša 
informācija, šādu informāciju neņem vērā.

Gadījumos, kad piekļuve vajadzīgajai 
informācijai tiek liegta vai citādi netiek 
nodrošināta pienācīgā termiņā, ja attiecīgā 
trešā valsts nav piešķīrusi piekļuvi tās 
teritorijai, lai varētu veikt izmeklēšanu,
vai kad izmeklēšana tiek būtiski traucēta, 
konstatējumus var izdarīt uz pieejamo 
faktu pamata. Ja Komisija konstatē, ka ir 
sniegta nepatiesa vai maldinoša 
informācija, šādu informāciju neņem vērā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Procedūru pabeidz divu gadu laikā. 
Pienācīgi pamatotos gadījumos minēto 
laikposmu var pagarināt.

1. Procedūru pabeidz 18 mēnešu laikā
pēc tam, kad ir uzsākta izmeklēšana. 
Pienācīgi pamatotos gadījumos minēto 
laikposmu var pagarināt uz noteiktu 
termiņu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Steidzamības gadījumā, piemēram, 
situācijās, kad pastāv risks, ka Savienības 
gaisa pārvadātājam(-iem) tiks radīts tūlītējs 
un neatgriezenisks kaitējums, procedūras 
ilgumu var saīsināt līdz vienam gadam.

2. Steidzamības gadījumā, piemēram, 
situācijās, kad pastāv risks, ka Savienības 
gaisa pārvadātājam(-iem) tiks radīts tūlītējs 
un neatgriezenisks kaitējums, procedūras 
ilgumu var saīsināt uz laikposmu, kas nav 
ilgāks par sešiem mēnešiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var apturēt procedūru, ja 
attiecīgā trešā valsts vai attiecīgais trešās 
valsts subjekts ir apņēmīgi veikuši 
pasākumus nolūkā novērst, attiecīgi:

3. Vienīgi Komisija var, izmantojot 
apelācijas tiesības cietušajām personām,
apturēt procedūru, ja attiecīgā trešā valsts 
vai attiecīgais trešās valsts subjekts ir 
apņēmīgi veikuši pasākumus nolūkā 
novērst, attiecīgi:

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Savienības pārvadātājiem ir 
tiesības iesniegt apelācijas sūdzību pret 
Komisijas lēmumu apturēt tiesvedību.  
Šāda apelācijas sūdzība būtu jāiesniedz 20 
dienu laikā pēc tam, kad Komisija 
paziņojusi lēmumu apturēt tiesvedību.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja piemērojamo starptautisko 
saistību pārkāpums vai konkurenci 
ietekmējošā prakse, attiecīgajam(-ajiem) 
Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) 
radītais kaitējums vai kaitējuma risks pēc 
pienācīga laikposma nav novērsts, 
Komisija var atsākt procedūru.

4. Ja piemērojamo starptautisko 
saistību pārkāpums vai konkurenci 
ietekmējošā prakse, attiecīgajam(-ajiem) 
Savienības gaisa pārvadātājam(-iem) 
radītais kaitējums vai kaitējuma risks pēc 
pienācīga laikposma nav novērsts, 
Komisija atsāk procedūru.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem izbeidz
saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar [A] pantu, lai grozītu šo 
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nepieņemot tiesiskās aizsardzības 
pasākumus, jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

regulu, pārtraucot izmeklēšanu, kas tiek 
veikta saskaņā ar 4. pantu, nepieņemot 
tiesiskās aizsardzības pasākumus, jebkurā 
no šādiem gadījumiem:

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgā(-o) Savienības gaisa 
pārvadātāja(-u) situāciju, īpaši tādu aspektu 
ziņā kā pārvadājumu biežums, kapacitātes 
izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas 
apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, 
ieguldījumi un nodarbinātība;

(a) attiecīgā(-o) Savienības gaisa 
pārvadātāja(-u) situāciju, īpaši tādu aspektu 
ziņā kā pārvadājumu biežums, kapacitātes 
izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas 
apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, 
vides aizsardzība, ieguldījumi un 
nodarbinātība;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgā(-o) Savienības gaisa 
pārvadātāja(-u) situācijas attīstības 
prognozes, īpaši tādu aspektu ziņā kā 
pārvadājumu biežums, kapacitātes 
izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas 
apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, 

(a) attiecīgā(-o) Savienības gaisa
pārvadātāja(-u) situācijas attīstības 
prognozes, īpaši tādu aspektu ziņā kā 
pārvadājumu biežums, kapacitātes 
izmantojums, tīkla efekts, pārdošanas 
apjoms, tirgus daļa, peļņa, kapitāla atdeve, 
vides aizsardzība, ieguldījumi un 
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ieguldījumi un nodarbinātība; nodarbinātība;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja sūdzība tiek atsaukta, Komisija 
var izbeigt izmeklēšanu, nepieņemot 
tiesiskās aizsardzības pasākumus.

1. Ja sūdzība tiek atsaukta, vienīgi 
Komisija var izbeigt izmeklēšanu, 
nepieņemot tiesiskās aizsardzības 
pasākumus. Savienības pārvadātājiem ir 
tiesības iesniegt apelācijas sūdzību pret 
Komisijas lēmumu pārtraukt izmeklēšanu. 
Šāda apelācijas sūdzība būtu jāiesniedz 30 
dienu laikā pēc tam, kad Komisija 
paziņojusi lēmumu pārtraukt 
izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem izbeidz
saskaņā ar 4. pantu veikto izmeklēšanu, 
nepieņemot tiesiskās aizsardzības 
pasākumus, ja:

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar [A] pantu, lai grozītu šo 
regulu, pārtraucot izmeklēšanu, kas tiek 
veikta saskaņā ar 4. pantu, nepieņemot 
tiesiskās aizsardzības pasākumus, ja:

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Komisija secina, ka tiesiskās 
aizsardzības pasākumu pieņemšana 
saskaņā ar 13. pantu būtu pretrunā 
Savienības interesēm;

(b) Komisija pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu secina, ka tiesiskās 
aizsardzības pasākumu pieņemšana 
saskaņā ar 13. pantu būtu pretrunā 
Savienības interesēm; Savienības intereses 
novērtē Komisija pēc apspriešanās ar 
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visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, tostarp Savienības 
aviosabiedrībām;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

svītrots
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