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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un 
Brazīlijas Federatīvo Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu 
aspektiem
(13988/2010– C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (13988/2010),

– ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo 
Republiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (12922/2009),

– ņemot vērā Padomes sniegto piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 8. punkta pirmo daļu un 218. panta 
6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7-0335/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7-0000/2010),

1. piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Brazīlijas Federatīvās Republikas valdībai un 
parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Ar Eiropas Savienības Tiesas lēmumu ir noteikts, ka ES ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz 
dažādiem aspektiem ārējo lidojumu jomā, ko parasti reglamentēja ar dalībvalstu un trešo 
valstu divpusējiem nolīgumiem par gaisa satiksmes pakalpojumiem.

Ņemot to vērā, Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar trešām 
valstīm, lai ar ES nolīgumiem aizstātu spēkā esošo divpusējo nolīgumu atsevišķus 
noteikumus.

Tādējādi Komisija panāca vienošanos ar Brazīlijas Federatīvo Republiku par tāda nolīguma 
noslēgšanu, kas aizstāj atsevišķus noteikumus 12 divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu 
nolīgumos starp ES dalībvalstīm un Brazīlijas Federatīvo Republiku. Nolīgumu parakstīja 
2010. gada 14. jūlijā.

Lisabonas līgums

Saskaņā ar Nicas līgumu, kas bija spēkā sarunu laikā, par starptautiskajiem gaisa satiksmes 
nolīgumiem notika apspriešanās ar Parlamentu. Lisabonas līgums, kas stājās spēkā 2009. gada 
1. decembrī, palielināja to gadījumu skaitu, kad ir nepieciešama Parlamenta piekrišana 
starptautiska nolīguma noslēgšanai. Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi tagad atbilst 
šai kategorijai, jo tie ietilpst jomā, uz kuru attiecas parastā likumdošanas procedūra1. Komisija 
ar 2009. gada 2. decembra paziņojumu „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz 
pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām”2 oficiāli mainīja notiekošās to 
priekšlikumu pieņemšanas procedūras, uz kuriem attiecās šīs izmaiņas.

Parlamenta lomas pieaugums, ko nosaka jaunais līgums, nozīmē pienākumu ciešāk uzraudzīt 
sarunu vešanas procesu, pilnībā izmantojot iespējas, kas paredzētas Parlamenta Reglamenta 
90. pantā. Visas iesaistītās puses vēlas, lai visas vērā ņemamās bažas par Parlamenta gatavību 
sniegt piekrišanu tiktu apzinātas un risinātas jebkurā agrīnā stadijā, nevis pēc tam, kad ir 
noslēgušās sarunas.

Nolīguma mērķi

2. pants (Pārvadātāja izraudzīšana no dalībvalsts puses)
Lai nepieļautu diskrimināciju starp ES gaisa pārvadātājiem, līdzšinējās pārvadātāja 
izraudzīšanās klauzulas, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem dalībvalstī, kura ir divpusējā 
nolīguma puse, šajā nolīgumā aizstāj ar ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzulu, kas attiecas uz 
visiem ES pārvadātājiem.

3. pants (Drošums)
Ar šo noteikumu tiek nodrošināts, ka drošuma noteikumi divpusējos nolīgumos tiek piemēroti 
situācijās, kad regulatīvo kontroli pār gaisa pārvadātāju veic cita dalībvalsts, nevis tā, kas 

                                               
1 Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) daļa.
2 COM(2009) 0665.
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attiecīgo gaisa pārvadātāju izvēlējās.

4. pants (Nodokļi aviācijas degvielai)
Lai gan parasti divpusējos nolīgumos ir tendence aviācijas degvielu neaplikt ar nodokli, 
Padomes Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļa uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai, atļauj ar nodokli aplikt darbības Eiropas Savienības 
teritorijā.

5. pants (Atbilstība konkurences noteikumiem)
Ar šo pantu tiek aizliegta konkurenci ierobežojoša prakse.

Secinājumi

Noslēdzot horizontālu nolīgumu ar Brazīliju, tiks atjaunots skaidrs juridiskais pamats ES 
aviācijas attiecībām ar Brazīliju. Tas ir nozīmīgs pirmais solis ES un Brazīlijas aviāciju 
attiecību stiprināšanā, kas ļauj Brazīlijai un ES turpmāk stiprināt aviācijas sadarbību un 
virzīties uz sarunām par vispārēju gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumu starp Brazīliju un 
ES.

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma ES Transporta padome 2010. gada 15. oktobrī pilnvaroja 
Eiropas Komisiju vest sarunas par vispārēju gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumu ar 
Brazīliju, pamatojoties gan uz pakāpenisku tirgus atvēršanu, gan sadarbību un konverģenci 
regulatīvajā jomā.

Ir sagaidāms, ka šāds nolīgums varētu radīt papildu ieguvumu patērētājiem (zemāku cenu dēļ) 
līdz EUR 460 miljoniem. Tas radīs pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību, un ir sagaidāms, ka 
sniegs jaunas nozīmīgas uzņēmējdarbības iespējas ES lidsabiedrībām, kā arī ieguvumus 
ceļotājiem.

Ņemot vērā iepriekš teikto, referente ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu nolīguma 
noslēgšanai. Tā kā tas nevar stāties spēkā pirms noslēgšanas, būtu arī ļoti vēlams, ka, tiklīdz 
Parlaments ir pieņēmis lēmumu, Padome pabeigtu procedūru bez nepamatotas kavēšanās. 


