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PR_NLE-AP_art90

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Förbundsrepubliken Brasilien om vissa luftfartsaspekter
(13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (13988/2010),

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och 
Förbundsrepubliken Brasilien om vissa luftfartsaspekter (12922/2009),

– med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 100.2, artikel 218.8 första stycket och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0335/2010),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Förbundsrepubliken Brasilien.
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MOTIVERING

Inledning

EU-domstolen har fastslagit att unionen har exklusiv behörighet när det gäller olika aspekter 
av de externa förbindelserna på luftfartsområdet, vilka tidigare reglerades av bilaterala 
luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer.

Rådet bemyndigade därför kommissionen den 5 juni 2003 att inleda förhandlingar med 
tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i de bilaterala avtalen med gemenskapsavtal.

Kommissionen har förhandlat fram ett avtal med Förbundsrepubliken Brasilien som ersätter 
vissa bestämmelser i de tolv bilaterala luftfartsavtal som har ingåtts mellan 
EU:s medlemsstater och Förbundsrepubliken Brasilien. Avtalet undertecknades 
den 14 juli 2010.

Lissabonfördraget

I enlighet med Nicefördraget som då var i kraft hördes parlamentet om internationella 
luftfartsavtal medan förhandlingarna pågick. Lissabonfördraget, som trädde i kraft 
den 1 december 2009, utvidgade de områden där parlamentets godkännande krävs för 
ingående av ett internationellt avtal. Luftfartsavtalen ingår nu i denna kategori, eftersom de 
täcker ett område där det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas.1 De förslag som var 
under behandling och som påverkades av dessa ändringar ändrades formellt av kommissionen 
genom ett meddelande som offentliggjordes den 2 december 2009, ”Konsekvenser av 
Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden”.2

Parlamentets stärkta roll enligt det nya fördraget innebär ett motsvarande ansvar att närmare 
övervaka genomförandet av förhandlingarna, så att de möjligheter som avses i artikel 90 i 
parlamentets arbetsordning utnyttjas till fullo. Det är klart önskvärt för samtliga parter att alla 
frågor, som är så betydelsefulla att de kan skapa tveksamhet kring parlamentets beredskap att 
ge sitt godkännande, ska identifieras och åtgärdas på ett tidigt stadium snarare än efter 
avslutade förhandlingar. 

Avtalets syften

Artikel 2 (Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat)
För att förhindra diskriminering mellan EU:s lufttrafikföretag ersätts de traditionella 
klausulerna – om utseende av lufttrafikföretag från en medlemsstat som är part till det 
bilaterala avtalet – av en EU-klausul som hänför sig till samtliga lufttrafikföretag från EU.

Artikel 3 (Säkerhet)
Här fastställs att säkerhetsbestämmelserna i bilaterala avtal ska gälla i situationer där tillsynen 
över ett lufttrafikföretag utövas av en annan medlemsstat än den medlemsstat som utsåg det 
lufttrafikföretaget.

                                               
1 Artikel 218.6 a v i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
2 KOM(2009)0665.
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Artikel 4 (Beskattning av flygbränsle)
Medan flygbränsle i allmänhet befrias från skatt i traditionella bilaterala avtal tillåter rådets 
direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet sådan beskattning för verksamhet som bedrivs inom 
Europeiska unionens territorium.

Artikel 5 (Förenlighet med konkurrensreglerna) 
Med denna artikel förbjuds konkurrensbegränsande metoder.

Slutsatser

Med detta övergripande avtal återskapas en sund rättslig grund för EU:s luftfartsförbindelser 
med Brasilien. Det utgör ett viktigt första steg för att stärka dessa luftfartsförbindelser, och 
har gjort det möjligt för Brasilien och EU att fördjupa sitt samarbete på luftfartsområdet och 
inleda förhandlingar om ett övergripande luftfartsavtal mellan Brasilien och EU.

Den 15 oktober 2010 bemyndigade rådet (transport) kommissionen, på dennes begäran, att 
inleda förhandlingar med Brasilien om ett övergripande luftfartsavtal på grundval av en 
gradvis öppning av marknaden samt samarbete och samsyn på regleringsområdet. 

Man räknar med ett att sådant avtal kommer att skapa ett mervärde för konsumenterna (i form 
av sänkta biljettpriser) till ett värde av upp till 460 miljoner euro. Det kommer att gynna 
sysselsättningen och förväntas skapa nya betydande affärsmöjligheter för europeiska 
lufttrafikföretag och medföra andra fördelar för den resande allmänheten.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att parlamentet ska godkänna ingåendet 
av avtalet. Eftersom avtalet inte kan träda i kraft förrän behandlingen har avslutats vore det 
därtill i hög grad önskvärt att rådet, så snart parlamentet har fattat sitt beslut, slutför 
förfarandena utan ytterligare dröjsmål.


