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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.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar ko groza gaisa 
satiksmes nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses
(15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (15381/2010),

– ņemot vērā tāda protokola projektu, ar kuru groza 2007. gadā starp Eiropas Savienību un 
Amerikas Savienotajām Valstīm noslēgto gaisa satiksmes nolīgumu (9913/10),

– ņemot vērā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 
207. panta 4. punktu, 218. panta 6. punkta 2. daļas a) un v) apakšpunktu un 218. panta 
8. punkta 1. daļu iesniegto Padomes lūgumu sniegt piekrišanu,

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

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

1. apstiprina nolīguma noslēgšanu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī ASV kongresam.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Lisabonas līgumā, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, palielinājās to nosacījumu skaits, 
kādos ir nepieciešama Parlamenta piekrišana, lai noslēgtu starptautisku nolīgumu. Gaisa 
satiksmes nolīgumi kopš tā brīža attiecas uz šo kategoriju, jo tie ir uzskatāmi par jomu, kurā 
tiesību aktus pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1. Agrāk ar Parlamentu par 
šādiem nolīgumiem tikai apspriedās. Tāpēc attiecībā uz šo protokolu, ar kuru groza gaisa 
satiksmes nolīgumu, ir jāsaņem Parlamenta piekrišana, savukārt sākotnējo nolīgumu noslēdza 
pēc apspriešanās ar Parlamentu.

ES un ASV aviācijas pārvadājumu tirgi veido 60 % no pasaules gaisa satiksmes apjoma. ES 
un ASV tirgu nediskriminējošas atvēršanas rezultātā varētu uzlabot pasažieriem un kravu 
pārvadātājiem piedāvāto pakalpojumu kvalitāti gan no dažādības, gan izmaksu viedokļa, 
rastos būtiskas ekonomiskas priekšrocības un darbavietas. Papildus tam, padarot abu pušu 
regulējumu līdzīgu, varētu ievērojami veicināt godīgu konkurenci, it īpaši attiecībā uz valsts 
subsīdijām, sociāliem un vides standartiem.

Sarunu vēsture

Līdz brīdim, kad 2008. gada martā sāka uz laiku piemērot pirmā posma nolīgumu, gaisa 
pakalpojumus starp ES un ASV sniedza, pamatojoties uz divpusējiem starp dalībvalstīm un 
ASV noslēgtiem nolīgumiem. Eiropas Kopienu Tiesa 2002. gada novembrī pieņēma 
nolēmumu, ka dažas normas šajos divpusējos nolīgumos neatbilst Kopienu tiesībām.

Padome tāpēc 2003. gada jūnijā pilnvaroja Komisiju, kas apņēmās starp ES un ASV izveidot 
atvērtu gaisa telpu, tādējādi radot vienotu gaisa transporta tirgu, kurā varētu netraucēti veikt 
investīcijas un kurā ES un ASV aviosabiedrības varētu bez ierobežojumiem sniegt gaisa 
pārvadājumu pakalpojumus, tostarp abu līguma slēdzēju pušu iekšzemes tirgos. Tomēr tika 
atzīts, ka šim nolūkam būtu nepieciešams veikt nozīmīgas izmaiņas Amerikas Savienoto 
Valstu tiesību aktos, it īpaši, lai novērstu pastāvošos tiesiskos ierobežojumus ārvalstnieku 
tiesību jomā iegādāties akcijas un kontrolpaketi ASV aviosabiedrībās un kabotāžas jomā. 
Tāpēc sadalījums posmos šķita piemērota pieeja, ja vien tiek nodrošinātas iespējas pāriet uz 
nākamo posmu. 

Pirmā posma nolīgumā bija paredzēts, ka Eiropas aviosabiedrības varēs lidot no visiem 
punktiem ES uz visiem punktiem ASV. Tādējādi palielinājās pakalpojumu apjoms. Nolīgumā 
arīdzan bija paredzēta ciešāka ES un ASV sadarbība, lai atrisinātu tādas jaunās problēmas kā 
drošība un vide. Tajā vēl abām līgumslēdzējām pusēm bija noteikts pienākums turpināt 
sarunas, lai radītu iespējas darboties abos tirgos un cik vien iespējams palielināt patērētājiem, 
aviosabiedrībām, darba ņēmējiem un kopienām sniegtās priekšrocības un atrisinātu tādus 
jautājumus kā investīciju veicināšana. Svarīgi, ka pirmā posma nolīgumā bija noteikta 
nolīguma darbības apturēšanas klauzula, kuru varēja piemērot, ja 2010. gada novembrī netiktu 
noslēgts otrā posma nolīgums.

                                               
1 Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) un v) apakö punkti.
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Pēc astoņām sarunu kārtām sarunvedēji 2010. gada 25. martā parafēja otrā posma nolīgumu. 
Šā nolīguma noslēgšana radīja turpmākās iespējas veikt papildu investīcijas un darboties 
tirgū, kā arī uzlaboja sadarbību regulējuma jomās, piemēram, drošuma, drošības un it īpaši 
vides jomā, attiecībā uz ko abas līgumslēdzējas puses vienojās nolīgumam pievienot speciālo 
kopējo paziņojumu par vidi.

Otrā posma nolīguma saturs

Kaut arī ar otrā posma nolīgumu netika sasniegts galīgais mērķis pilnībā liberalizēt tirgu bez 
abu pušu noteiktiem ierobežojumiem, tomēr tajā bija paredzēta virkne reformas veicinošu 
stimulu. Tā, piemēram, kad ASV grozīja savus tiesību aktus, lai atļautu ES investoriem 
iegādāties lielāko daļu akciju ASV aviosabiedrībās, ES attiecīgi paredzēja ASV investoriem 
iespējas iegādāties lielāko daļu akciju ES aviosabiedrībās, turklāt ASV aviosabiedrībām būs 
izdevīgas papildu tiesības darboties gan tajā tirgū, kas lido uz ES, gan tajā, kas lido no ES. 

Nolīgumā, nosakot pienākumu veikt uz tirgu balstītus (piemēram, emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas) saskaņošanas un mijiedarbības pasākumus, lai izvairītos no pārklāšanās, un 
uzlabojot vides tehnoloģijas, degvielu un gaisa satiksmes pārvaldi, tika paredzēts arī stiprināt 
sadarbību vides jomā. Pirmo reizi tika iekļauts īpašs pants par ES un ASV attiecību aviācijas 
jomā sociālo aspektu. Ar to bija nodrošināta darba ņēmēju iegūto tiesību saglabāšana. 
Papildus tam nolīgumā tika noteikta intensīvāka sadarbība drošības jomā, lai labāk piešķirtu 
resursus, veicinot savstarpēju uzticību abu līgumslēdzēju pušu drošības pasākumiem, kā arī 
ātra un saskaņota reakcija uz jauniem draudiem.

Nolīgumā ir paplašināta ES un ASV Apvienotās komitejas loma — tā ir struktūra, kas 
uzrauga nolīguma īstenošanu un koordinē dažādus darba virzienus, sadarbojoties regulējuma 
jomā. Apvienotā komiteja līdz ar to varēs uzlabot sadarbību, veicinot jaunu iniciatīvu 
īstenošanu. Jaunajos noteikumos ir paredzēts samazināt birokrātiskos šķēršļus, tostarp 
savstarpēji atzīt regulatīvos lēmumus, un izvairīties no nevajadzīgas resursu izmantošanas 
divkāršā apjomā (piemēram, apvienotās drošības iniciatīvas, vienas pieturas drošības princips 
un pasažieru pārvietošanās atvieglinājumi).

Tirgus liberalizēsies vēl vairāk brīdī, kad ES pārvadātājiem būs labākas iespējas piedāvāt 
ASV valdības subsidētos reisus. Pēc tam, kad būs izdarīti daži grozījumi pamatregulējumā 
attiecībā uz trokšņa samazinājumu lidostās, ES aviosabiedrībām turpmāk radīsies jaunas 
komerciālas perspektīvas apkalpot maršrutus starp ASV un ES dalībvalstīm. 

Novērtējums

Situācijā, kad būtu vēlams pieņemt stimulus turpināt tirgus liberalizāciju, vilšanos rada tas, ka 
nav būtiski pavirzījusies novecojušo regulatīvo ierobežojumu novēršana ārvalstu investīciju 
jomā, jo tādējādi saglabājas spēkā asimetriskie ierobežojumi ārvalstniekiem iegūt 
īpašumtiesības un kontrolpaketi ASV uzņēmumos. Papildus tam ES pārvadātājiem būs tikai 
ierobežotas tiesības piedāvāt ASV valdības subsidētos reisus. Tas ir kārtējais asimetriskās 
situācijas apliecinājums, jo ES dalībvalstu valdības nav noteikušas līdzvērtīgus 
ierobežojumus.
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Vienošanās strādāt kopā, sadarbojoties Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijā, un 
savstarpēji sniegt paraugpraksi par trokšņa samazināšanu ir uzskatāma par svarīgu soli uz 
priekšu. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka dažādie aviācijas jomas regulējuma aspekti, tostarp 
attiecībā uz trokšņa samazinājumu, būtu jānosaka vietējā līmenī, pilnībā ievērojot 
subsidiaritātes principu. Tāpēc, koordinējot šos jautājumus Eiropas līmenī, Komisijai ir pilnā 
mērā jāņem vērā dalībvalstu tiesību akti.

Sociālā aspekta nozīmības atzīšana un Apvienotajai komitejai noteiktā atbildība uzraudzīt 
nolīguma sociālo iedarbību un izstrādāt atbilstīgu atbildes pasākumus, ja tāda ir nepieciešama, 
ir svarīgs otrā posma nolīgumā noteikts jauninājums. Ņemot to vērā, Komisijai būtu 
jāizmanto nolīgums, lai veicinātu attiecīgo starptautisko tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz 
sociālajām tiesībām, jo īpaši tādu normatīvo aktu ievērošanu kā Starptautiskās Darba 
organizācijas pamatkonvencijās noteiktie darba standarti (SDO 1930.–1999. gads), 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pamatnostādnes starptautiskajiem 
uzņēmumiem (1976. gads, pārskatītas 2000. gadā) un Romas 1980. gada konvencija par 
Līgumtiesībām piemērojamām tiesībām.

Ir vairāk jāapspriežas un jāsadarbojas drošības jomā, it īpaši, ņemot vērā pašreizējo 
starptautisko situāciju. Tomēr tās ietekmē nedrīkstētu tikt veikti pārlieku bargi un nesaskaņoti 
pasākumi, saistībā ar kuriem nav izvērtēts risks. Šiem pasākumiem jābūt viennozīmīgi 
izdevīgiem, lai ar tiem atvieglinātu ievērojamo slogu ceļotājiem un viņu pārvadātājiem. Tāpēc 
būtu vēlams, ka Komisija un ASV puse pārskata kopš 2001. gada pieņemto papildu drošības 
pasākumu efektivitāti, lai novērstu pārklāšanos un drošības ķēdes vājos posmus. Šajā sakarībā 
mērķim būtu jābūt „vienas pieturas drošībai”, nevis pasažieru un bagāžas atkārtotai pārbaudei 
katrā pārsēšanās vietā.

Saistībā ar ES un ASV veikto datu apmaiņu, ir būtiski ievērot Eiropas un ASV iedzīvotāju 
privātumu saskaņā ar kritērijiem, par kuru ieviešanas nepieciešamību Eiropas Parlaments 
izteicās 2010. gada 5. maija rezolūcijā. Īpaši ES iedzīvotāju dati ir jāaizsargā, jāievēro 
procesuālās garantijas un tiesības uz aizstāvību un datu aizsardzības jomā dalībvalstīs un 
Eiropas līmenī pieņemtie tiesību akti, kad tiek veikta personas datu visa veida pārraide 
drošības nolūkos. Papildus tam steidzami ir visā pasaulē jānosaka kopējie datu aizsardzības un 
privātuma standarti. 

Ne mazāk svarīgi būtu uzlabot to ES un ASV iestāžu sadarbību, kas ir atbildīgas par aviācijas 
drošību visos līmeņos. Šajā sakarībā ir jāuzsver Eiropā sastādītā normām neatbilstošo 
pārvadātāju melnā saraksta un ASV pārvadātāju standartu uzraudzības sistēmas nozīmība. 
Abām līgumslēdzējām pusēm būtu jāapmainās ar informāciju par šo tematu, lai nodrošinātu 
standartu līmeņa pieaugumu starptautiskajā līmenī. 

Nākamie pasākumi

Kaut arī otrā posma nolīgumu var uzskatīt par nozīmīgu soli uz priekšu, tomēr tas nav 
transatlantiskā aviācijas tirgus izveides procesa noslēgums. Apvienotās komitejas funkciju 
palielinājums nozīmē to, ka joprojām ir pastāvīgas attīstības iespējas regulējuma sadarbības 
un saskaņošanas jomā. Īpaši šī komiteja būtu jāmudina izstrādāt papildu priekšlikumus 
savstarpējai regulatīvo lēmumu atzīšanai, ievērojot labāka regulējuma principus. Ar šādiem 
priekšlikumiem tiktu veicināta intensīvāka sadarbība Eiropas un ASV gaisa satiksmes 
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pārvaldes sistēmu izstrādes jomā („SESAR” un „Next Gen”), lai panāktu sadarbspēju un 
saderību un lai samazinātu ietekmi uz vidi.

Komisijai būtu Parlaments pilnībā jāinformē un jāapspriežas par Apvienotās komitejas darbu, 
jo tās darbs ir nozīmīgs no Eiropas pilsoņu un uzņēmumu viedokļa. 

Tai pat laikā mums jāatzīst, ka nolīgumā — versijā, kas grozīta ar Protokolu — nav skarta 
virkne jautājumu. Šā iemesla dēļ Komisijai ir jāsagaida sarunas par nākamo šā nolīguma 
posmu, kurā būtu reglamentēti šādi jautājumi: 

 satiksmes tiesību turpmāka liberalizācija; 
 papildu iespējas attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem;
 pasākumu vides jomā ietekme un infrastruktūras ierobežojumi, kas kavē satiksmes 

tiesību īstenošanu; 
 labāka politiku koordinācija pasažieru tiesību jomā, lai nodrošinātu pasažieriem 

lielāko iespējamo aizsardzības līmeni;  

Ļoti svarīgi ir nodrošināt konsekvenci pasažieru tiesību standartos, tostarp arī attiecībā uz 
cilvēkiem ar kustības traucējumiem, lai novērstu to, ka ceļotāji saskaras ar atšķirīgu attieksmi 
tāda ceļojuma laikā, ko viņi varētu uzskatīt par vienotu, taču kas šobrīd sastāv no daļām, kuras 
reglamentē dažādi noteikumi. Ar konsekventiem standartiem varētu atrisināt arī jautājumu par 
to, kurš atbild par problēmām ceļojuma laikā, ja ir jāmaina lidmašīnas vienā vai vairākās 
mezglu lidostās.

Turpmāko sarunu norisi varētu būtiski veicināt, ja Parlaments un ASV kongress regulārāk 
apmainītos ar viedokļiem un informāciju nolūkā apspriest visus ES un ASV aviācijas politikas 
svarīgos jautājumus.

Secinājums

Kaut arī referents nekādā ziņā šo otrā posma nolīgumu neuzskata par pilnīgu, tajā ir 
saskatāmas svarīgas virzības uz priekšu iezīmes. Tajā ir novērsts tas, ka gadījumā, ja šo 
nolīgumu nenoslēgts, kāda no pusēm varētu sākt piemērot apturēšanas klauzulu. Apturēšanas 
gadījumā, iespējams, Eiropas pasažieri un aviosabiedrības varētu zaudēt ievērojamās 
priekšrocības, kādas tiem bija kopš 2008. gada marta. Iepriekš minēto iemeslu dēļ referents 
iesaka Parlamentam piekrist Protokolam, ar kuru groza ES un ASV Gaisa transporta 
nolīgumu.


