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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko 
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi
(15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15380/2010),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in 
njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (08303/10/2009),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 100(2), točko 
(a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (C7–14703/2010),

– ob upoštevanju člena 80 in člena 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A7–0000/2010),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Kanade.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, je povečala število področij, na 
katerih je za sklenitev mednarodnega sporazuma potrebno posvetovanje s Parlamentom.
Odslej v to kategorijo spadajo tudi sporazumi o zračnem prometu, saj pokrivajo področje, za 
katero velja redni zakonodajni postopek1. Prej se je Svet o takih sporazumih zgolj posvetoval 
s Parlamentom.

Kljub dolgoletnim političnim in gospodarskim vezem med EU in Kanado je bilo letalstvo 
pred tem sporazumom predmet dvostranskih sporazumov z 19 državami članicami EU.
Številni med njimi so bili omejevalni in niso omogočali popolnega dostopa do trgov. 
Novembra 2002 je Sodišče Evropskih skupnosti razsodilo, da so nekatere določbe v teh 
dvostranskih sporazumih nezdružljive s pravom Skupnosti. Zato je oktobra 2007 Svet 
Komisijo pooblastil za pogajanja o celovitem sporazumu o letalstvu, ki bi nadomestil veljavne 
dvostranske sporazume. V tem letu je med EU in Kanado potovalo devet milijonov ljudi.

V pooblastilu za pogajanja je bil določen cilj vzpostaviti odprti zračni prostor (OAA) med EU 
in Kanado. Tako bi se oblikoval enotni trg za zračni promet, na katerem bi se naložbe lahko 
prosto pretakale in na katerem bi lahko letalski prevozniki EU in Kanade zagotavljali zračni 
prevoz brez omejitev, tudi na domačih trgih obeh pogodbenic. Za popolno uresničitev 
pooblastila bi bile potrebne bistvene zakonodajne spremembe v Kanadi, zlasti pri odpravi 
sedanjih pravnih omejitev za tuje lastništvo in nadzor kanadskih letalskih prevoznikov ter za 
kabotažo. Zato je bila v pooblastilu izrecno predvidena možnost izvajanja sporazuma po 
stopnjah. EU se je med pogajanji strinjala, da popolnega odprtja za naložbe ne bi bilo možno 
zagotoviti že na začetku, ampak bi ga uvajali postopno na različnih stopnjah med prehodnim 
obdobjem. 

Sporazum o zračnem prometu EU–Kanada je bi parafiran 30. novembra 2008, potrjen je bil 
na vrhu EU–Kanada 6. maja 2009, podpisan pa 17. in 18. decembra 2009. EU in Kanada sta 
se pogajali tudi o sporazumu o varnosti v zračnem prometu, ki je predmet posebnega 
priporočila (A7-0298/2010).

Vsebina sporazuma

Sporazum zajema postopno uvedbo prometnih pravic, naložbenih priložnosti in daljnosežnega 
sodelovanja v zvezi s številnimi vprašanji, ko so varnost, zaščita, socialne zadeve, interesi 
potrošnikov, okolje, upravljanje zračnega prometa, državne pomoči in konkurenca. Vsi 
letalski prevozniki iz EU bodo lahko opravljali direktne lete v Kanado od koder koli v Evropi. 
Sporazum odpravlja vse omejitve glede prog, cen ali števila tedenskih letov med Kanado in 
EU. Letalski prevozniki bodo lahko prosto sklepali komercialne dogovore, na primer o poletih 
pod skupno oznako, ki so pomembni za tiste letalske prevoznike, ki letijo na številna letališča, 
in določali cene v skladu s konkurenčnim pravom. 

Sporazum vsebuje določbe za postopno odpiranje trga, povezano z zagotavljanjem večje 

                                               
1 Člen 218(6)(a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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naložbene svobode na obeh straneh. 

Prva stopnja velja, kadar je tuje lastništvo letalskega prevoznika omejeno na 25 %, 
kakor je veljalo v času, ko so se pogajanja o sporazumu zaključila. Letalski prevozniki 
imajo neomejeno svobodo pri opravljanju direktnih letov med katero koli točko v 
Evropi in katero koli točko v Kanadi. Število letalskih prevoznikov, ki letijo med EU 
in Kanado, in število prevozov, ki jih letalski prevoznik opravi, ni več omejeno. 
Tovorni letalski prevozniki imajo pravico do letenja v tretje države. 

Druga stopnja se začne, takoj ko Kanada sprejme ukrepe, ki evropskim vlagateljem
omogočajo do 49-odstoten delež lastništva kapitala z glasovalno pravico v kanadskih 
letalskih prevoznikih. To pomeni nekatere dodatne pravice, vključno s pravico 
tovornih letalskih prevoznikov do letov v tretje države brez povezave z njihovim 
krajem izvora (tako imenovane pravice iz „sedme svoboščine“). Kanada je to možnost 
uvedla marca 2009.

Tretja stopnja se začne, ko obe strani vlagateljem omogočita vzpostavitev novih 
letalskih prevoznikov na trgih partnerice in nadzor nad njimi. Potniški letalski 
prevozniki imajo možnost letenja v tretje države. 

Četrta stopnja je zadnji korak s polnimi pravicami do letov med obema trgoma, na in 
zunaj njih, tudi med točkami na ozemlju druge partnerice (kabotaža). Ta stopnja bo 
zagotovljena, ko bosta obe pogodbenici izvedli ukrepe, ki bodo državljanom druge 
pogodbenice omogočali polno lastništvo njihovih letalskih prevoznikov in nadzor nad 
njimi.

Obe pogodbenici sta se dogovorili, da bosta tesno sodelovali pri blažitvi posledic podnebnih 
sprememb. Na področju varovanja in varnosti sporazum predvideva vzajemno priznavanje 
standardov in enkratne varnostne preglede (npr. transferni potniki, prtljaga in tovor bi bili 
izvzeti iz dodatnih varnostnih ukrepov). Posebne določbe so namenjene tudi povečanju 
interesov potrošnikov, vključno z zavezo o posvetovanju, da bi se dosegel kar se da skladen 
pristop pri vprašanjih, kot so odškodnine za zavrnjeno vkrcanje, ukrepi za dostopnost in 
povračilo stroškov potnikom. Besedilo določa močan mehanizem, ki bo preprečeval 
diskriminacijo letalskih prevoznikov pri dostopu do infrastrukture ali državnih subvencijah.

Ocena

Sporazum lahko upravičeno opišemo kot najambiciozneje zastavljen sporazum o zračnem 
prometu med EU in eno pomembnejših svetovnih partneric. Sporazum bo zelo izboljšal 
povezanost obeh trgov in medosebne stike, s postopno liberalizacijo pravil o tujem lastništvu 
pa bo ustvaril tudi nove možnosti za letalski sektor. Je zlasti ambicioznejši in natančnejši od 
sporazuma med EU in ZDA na področju prometnih pravic, lastništva in nadzora, tudi glede na 
začasno uporabo spremembe protokola („druga stopnja“).

Študija, ki jo je sprožila Komisija, kaže, da bi s prostim sporazumom s Kanado v prvem letu 
pridobili dodatnega pol milijona potnikov, v nekaj letih pa lahko pričakujemo, da bo 
priložnosti, ki jih ponuja tak sporazum, izkoristilo dodatnih 3,5 milijona potnikov. Sporazum 
bi lahko prinesel za vsaj 72 milijonov EUR koristi za potrošnike zaradi nižjih prevoznin, 
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ustvaril pa bi tudi nova delovna mesta.

Čeprav je ambicioznejši od sporazuma z ZDA na področju dostopa do trgov, je manj 
neposreden pri priznavanju pomena socialne razsežnosti. Obe pogodbenici sicer lahko 
zahtevata sestanek skupnega odbora za preučitev vpliva sporazuma na delo, zaposlovanje in 
delovne pogoje, vendar sporazum ne vsebuje izrecne izjave, da „priložnosti, ki jih ustvarja 
Sporazum, nimajo namena ogrožati standardov dela“1, skupnemu odboru pa tudi ni treba 
upoštevati „socialnih posledic Sporazuma, kakor se izvaja, ter [razvijati] ustreznih odzivov na 
utemeljene pomisleke“2.

Zato je pomembno, da Komisija sporazum, zlasti pa sklicevanje na skupni odbor, uporabi za 
spodbujanje skladnosti z ustrezno mednarodno zakonodajo o socialnih pravicah, zlasti 
delovnih standardov, vsebovanih v temeljnih konvencijah Mednarodne organizacije dela (ILO 
1930–1999), smernic OECD za večnacionalna podjetja (1976, dopolnjenih 2000) in Rimske 
konvencije o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (1980).

Nedvomno je potrebno okrepljeno posvetovanje in sodelovanje na področju zaščite, zlasti 
glede na sedanje mednarodne razmere. Vendar zaradi tega ne bi smelo prihajati do pretiranih 
ali neusklajenih ukrepov, ki ne temeljijo na ustreznih ocenah tveganja. Zato bi bilo 
dobrodošlo, če bi Komisija in Kanada preverili učinkovitost dodatnih varnostnih ukrepov, 
sprejetih od leta 2001 dalje, ter odstranili prekrivajoče se in šibke člene v varnostni verigi. Pri 
tem je treba pozdraviti cilj sporazuma o enkratnem varnostnem pregledu namesto ponovnega 
pregleda potnikov in prtljage ob vsakem prestopanju.

Sklepne ugotovitve

Zaradi pomembne vloge skupnega odbora, tudi pri politično občutljivih vprašanjih, kot so 
okoljski in delovni standardi, je pomembno, da Komisija Parlamentu zagotovi polno 
obveščenost in da se z njim posvetuje o delu odbora v skladu z določbami okvirnega 
sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo3. Pomembno je tudi, da 
Parlament spremlja vse stopnje odpiranja trgov, opisane v delu Vsebina sporazuma (stran 6 
zgoraj).

Ne glede na te pridržke je treba toplo pozdraviti ambicioznost tega sporazuma, ki bi moral 
služiti kot cilj za druga pogajanja v teku. Poročevalka zato priporoča, da Parlament odobri 
sporazum o zračnem prometu EU–Kanada.

                                               
1 Primerjaj s členom 17a sporazuma EU-ZDA
2 Člen 18(4)(b) po spremembi protokola
3 P7_TA-PROV(2010)0366.


