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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 med Evropsko unijo in Federativno 
republiko Brazilijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov
(13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13988/2010),

– ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federativno republiko 
Brazilijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (12922/2009),

– ob upoštevanju zahteve Sveta za odobritev v skladu s členom 100(2), prvim 
pododstavkom člena 218(8) ter točke (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (C7–0335/2010),

– ob upoštevanju členov 81 in 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, Komisiji ter vladam 
in parlamentom držav članic in Federativne republike Brazilije.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Kot je razsodilo Sodišče Evropske unije, ima EU izključno pristojnost v zvezi z različnimi 
vidiki zunanje letalske politike, ki so jih v preteklosti urejali dvostranski sporazumi o zračnem 
prevozu med državami članicami in tretjimi državami.

Zato je Svet 5. junija 2003 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj s tretjimi državami, da bi 
nekatere določbe v sedanjih dvostranskih sporazumih zamenjali s sporazumi EU.

Komisija je v pogajanjih s Federativno republiko Brazilijo dosegla sporazum, ki nadomešča 
nekatere določbe iz sedanjih dvanajstih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med 
državami članicami EU in Federativno republiko Brazilijo. Sporazum je bil podpisan 14. 
julija 2010.

Lizbonska pogodba

Pogodba iz Nice, ki je veljala v času pogajanj, je določala, da se je treba o mednarodnih 
letalskih sporazumih posvetovati s Parlamentom. Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. 
decembra 2009, je povečala število področij, na katerih je za sklenitev mednarodnega 
sporazuma potrebna odobritev Parlamenta. Odslej v to kategorijo spadajo tudi sporazumi o 
zračnem prevozu, saj pokrivajo področje, za katero velja redni zakonodajni postopek1.
Postopke v teku, na katere so te spremembe vplivale, je Komisija uradno spremenila v svojem 
sporočilu z dne 2. decembra 2009 z naslovom Posledice začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja2.

Okrepljena vloga Parlamenta v skladu z novo pogodbo pomeni ustrezno pristojnost za 
podrobnejši nadzor poteka pogajanj in s tem popolno izkoriščanje možnosti iz člena 90 
Poslovnika Evropskega parlamenta. Za vse strani je brez dvoma najbolje, da se vsako 
vprašanje, ki bi bilo dovolj pomembno, da bi Parlament zaradi njega utegnil zavrniti 
odobritev, opredeli in obravnava v zgodnji fazi in ne šele po zaključku pogajanj.

Namen sporazuma

Člen 2 (Določitev s strani države članice)
Da se prepreči diskriminacija med letalskimi prevozniki EU, se običajne klavzule o določitvi, 
ki veljajo za letalske prevoznike države članice, ki je pogodbenica dvostranskega sporazuma, 
nadomestijo s klavzulo EU, ki velja za vse letalske prevoznike EU.

Člen 3 (Varnost)
Ta določba zagotavlja, da določbe o varnosti iz dvostranskih sporazumov veljajo tudi za 
primere, ko predpisanega nadzora nad letalskim prevoznikom ne izvaja tista država članica, ki 
je letalskega prevoznika določila.

                                               
1 Člen 218(6)(a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2 KOM(2009)0665
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Člen 4 (Obdavčevanje letalskega goriva)
Običajni dvostranski sporazumi načeloma letalsko gorivo izvzemajo iz obdavčenja, Direktiva 
Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne 
energije pa takšno obdavčenje dovoljuje za dejavnosti na ozemlju Evropske unije.

Člen 5 (Skladnost s pravili o konkurenci) 
Člen prepoveduje protikonkurenčno prakso.

Sklepi

Horizontalni sporazum z Brazilijo bo ponovno vzpostavil trdno pravno podlago za odnose na 
področju zračnih prevozov med EU in Brazilijo. Gre za pomemben prvi korak pri krepitvi 
odnosov med EU in Brazilijo na področju zračnih prevozov. Z njim bosta Brazilija in EU 
lahko dodatno okrepili sodelovanje na področju letalstva in se približali pogajanjem o 
celovitemu sporazumu o letalskih storitvah med Brazilijo in EU.

Svet EU za promet je Evropsko komisijo na njeno zahtevo 15. oktobra 2010 pooblastil za 
pogajanja o celovitem sporazumu o letalskih storitvah z Brazilijo, ki bo temeljil na postopnem 
odpiranju trga in regulativnem sodelovanju ter zbliževanju. 

Po pričakovanjih naj bi sporazum ustvarjal potrošnikove presežke (ugodnosti zaradi nižjih cen 
vozovnic) v vrednosti do 460 milijonov EUR. Pozitivno bo vplival na zaposlovanje, 
pričakujejo pa se tudi nove poslovne priložnosti za letalske prevoznike EU ter ugodnosti za 
potnike.

Glede na zgornje pripombe poročevalka predlaga, da Parlament poda odobritev za sklenitev 
sporazuma. Ker pa sporazum ne more začeti veljati, dokler ni sklenjen, bi bilo tudi zelo 
zaželeno, da takoj po tem, ko Parlament sprejme svojo odločitev, Svet brez nepotrebnega 
odlašanja prične z zaključevanjem postopkov. 


