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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.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om ändring av luftfartsavtalet 
mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å andra sidan
(15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (15381/2010),

– med beaktande av utkastet till protokollet om ändring av luftfartsavtalet från 2007 mellan 
Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (9913/10),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet lagt fram i enlighet med 
artiklarna 100.2, 207.4, 218.6 andra stycket punkt a led v och 218.8 första stycket i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-14705/2010),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till den 
amerikanska kongressen.
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MOTIVERING

Inledning

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, utvidgades 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 tillämpas1. Tidigare var sådana avtal endast föremål för 
samrådsförfarandet. Därför måste detta protokoll om ändring av luftfartsavtalet godkännas av 
parlamentet, medan det ursprungliga avtalet kunde undertecknas efter att samråd med 
parlamentet hade hållits.

Tillsammans står flygmarknaderna i EU och USA för cirka 60 procent av flygtrafiken i 
världen. Ett icke-diskriminerande öppnande av marknaden för europeiska och amerikanska 
flygbolag skulle dels ge passagerare och fraktbolag förbättrad service i form av både bättre 
utbud och lägre kostnader, dels ge stora ekonomiska fördelar och skapa arbetstillfällen. 
Dessutom skulle enhetliga regler vara bra för att främja konkurrensen, i synnerhet vad gäller 
normer för statligt stöd, sociala villkor och miljökrav.

Förhandlingarnas gång

Fram till den provisoriska tillämpningen av den första etappen av avtalet i mars 2008 byggde 
flygtrafiken mellan EU och USA på bilaterala avtal mellan enskilda medlemsstater och USA. 
I november 2002 fastställde EG-domstolen att vissa bestämmelser i dessa bilaterala avtal var 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen.

I juni 2003 gav rådet därför kommissionen mandat att försöka nå ett öppet luftfartsområde 
mellan EU och USA, där man skapar en gemensam marknad för lufttransport till vilken 
investeringar kan ske fritt och där europeiska och amerikanska flygbolag även kan erbjuda 
lufttransport utan restriktioner på de båda parternas inhemska marknader. Man insåg dock att 
detta skulle tvinga USA till genomgripande lagändringar, främst för att ta bort restriktionerna 
för utländskt ägande och utländsk kontroll av amerikanska lufttrafikföretag och för 
cabotagetrafik. Ett etappvist genomförande ansågs därför vara acceptabelt, förutsatt att det 
innehöll garantier för att senare etapper skulle genomföras. 

I den första etappen av avtalet fick europeiska lufttrafikföretag möjlighet att flyga från valfri 
flygplats i EU till valfri flygplats i USA. Detta gav ett större utbud. Genom avtalet inrättade 
man även ett närmare samarbete mellan EU och USA för att möta nya utmaningar inom till 
exempel säkerhet och miljö. Avtalet innebar också att båda sidor ålades att öppna sina 
marknader för att maximera fördelarna för konsumenterna, lufttrafikföretagen, arbetskraften 
och befolkningen, samt att hantera frågor såsom främjande av investeringar. En viktig punkt 
är att den första etappen innehöll en upphävandeklausul som skulle kunna utlösas om man 
inte nådde fram till ett avtal om en andra etapp senast i november 2010.

                                               
1 Artikel 218.6 a v i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
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Efter åtta förhandlingsrundor paraferade förhandlarna den andra etappen av avtalet 
den 25 mars 2010. Detta avtal har banat vägen för framtida möjligeter till ytterligare 
investeringar och utökad marknadstillgång samt ett djupare samarbete inom 
regleringsområden, såsom säkerhet och framför allt miljö, där båda sidor enades om ett 
gemensamt uttalande om miljön.

Innehållet i den andra etappen av avtalet 

Även om det andra avtalet inte innebär att man har nått det slutliga målet av ett fullständigt 
marknadsöppnande utan restriktioner, så innehåller det ett antal incitament för att främja 
reformer. Framför allt kommer USA att ändra sin lagstiftning så att det blir möjligt för 
investerare från EU att bli majoritetsägare i amerikanska lufttrafikföretag, och på samma sätt 
kommer amerikanska investerare att ges möjlighet att bli majoritetsägare i europeiska 
lufttrafikföretag, dessutom kommer de amerikanska bolagen att få ett utökat marknadstillträde 
till och från EU. 

Genom avtalet förstärks också samarbetet i miljöfrågor genom att man kräver kompatibilitet 
med och växelverkan mellan marknadsbaserade åtgärder (såsom handel med utsläppsrätter) 
för att undvika dubbelarbete, samt genom att man ökar användningen av grön teknik, 
miljövänliga bränslen och flygledningssystem. För första gången finns det en specifik artikel 
som behandlar den sociala dimensionen i förbindelserna mellan EU och USA på 
luftfartsområdet. På så sätt säkras de juridiska rättigheterna för lufttrafikföretagens anställda. 
Dessutom kommer avtalet att innebära ett utökat säkerhetssamarbete för att bättre tilldela 
resurser genom att främja en ömsesidig förståelse för varandras säkerhetsåtgärder, samt ett 
snabbt och samordnat svar på nya hot.

Avtalet innebär också att EU:s och USA:s gemensamma kommitté får en utökad roll, dvs. den 
kommitté som övervakar genomförandet av avtalet och samordnar de olika 
regleringssamarbetena. Genom att främja nya initiativ kommer därmed den gemensamma 
kommittén att kunna verka för ett utökat samarbete. De nya reglerna kommer att innebära 
mindre byråkrati, genom bland annat ömsesidigt godkännande av varandras beslut, samt att 
man undviker ett onödigt dubbelt utnyttjande av resurser (t.ex. genom gemensamma 
säkerhetsåtgärder, en enda säkerhetskontroll och underlättande av passagerarnas resor).

Marknadstillträdet kommer att öppnas ytterligare genom att EU:s bolag ges ökat tillträde till 
den trafik som finansieras av den amerikanska staten. Med förbehåll för vissa förändringar i 
lagstiftningen om bullerbegräsningar vid flygplatser, kommer EU:s flygbolag i framtiden att 
ges nya kommersiella möjligheter att flyga mellan USA och andra länder utanför EU. 

Utvärdering

Incitamenten för ett utvidgat marknadsöppnande är välkomna, men det är beklagligt att det 
inte har skett några betydande framsteg när det gäller att avskaffa ålderdomliga 
regelbegränsningar inom området för utländska investeringar eftersom detta kommer att 
upprätthålla de nuvarande obalanserade begränsningarna för utländskt ägarskap och kontroll i 
USA. Dessutom kommer europeiska lufttrafikföretag att endast få begränsad tillgång till den 
trafik som finansieras av amerikanska myndigheter. Även detta innebär att en obalanserad 
situation består eftersom EU:s nationella myndigheter inte har några liknande restriktioner.
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Att man har enats om samarbete inom den internationella civila luftfartsorganisationen, och 
om utbyte av bästa praxis om bullerminskning är ett viktigt framsteg. Man får dock inte 
glömma att olika delar av luftfartsregelverket, inbegripet bullerrestriktioner och 
nattflygsbegränsningar, bör fastställas på lokal nivå med full respekt för 
subsidiaritetsprincipen. Det är därför viktigt att kommissionen fullt ut beaktar 
medlemsstaternas nationella lagstiftning när dessa frågor samordnas på EU-nivå.

Att man genom avtalet erkänner den sociala dimensionens betydelse och den gemensamma 
kommitténs ansvar att övervaka avtalets sociala effekter och vid behov utarbeta lämpliga 
svarsåtgärder är en viktig nyhet i den andra etappen av avtalet. I detta sammanhang bör 
kommissionen använda avtalet för att främja efterlevnaden av relevant internationell 
lagstiftning om sociala rättigheter, särskilt normerna för arbetslivet i de grundläggande 
konventionerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO 1930–1999), OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag (1976, reviderade 2000) och Romkonventionen om tillämplig lag 
på avtalsförpliktelser från 1980.

Det krävs fler samråd och ökat samarbete i säkerhetsfrågor, i synnerhet med tanke på den 
rådande situationen i världen. Detta får dock inte leda till överdrivna eller osamordnade 
åtgärder där det inte har gjorts någon ordentlig riskbedömning. När man inför sådana åtgärder 
måste man peka ut uppenbara fördelar, som väger upp den betydande börda som åläggs 
resenärer och de bolag som transporterar dem. Kommissionen och USA bör därför se över 
effektiviteten hos de nya säkerhetsåtgärder som vidtagits sedan 2001 för att undvika 
överlappning och svaga länkar i säkerhetskedjan. I detta sammanhang välkomnas målet om en 
enda säkerhetskontroll, snarare än en ny kontroll av passagerare och baggage vid varje byte.

Europeiska och amerikanska medborgares privatliv måste respekteras när EU och USA 
utbyter passageraruppgifter, i enlighet med de kriterier som parlamentet förordar i sin 
resolution av den 5 maj 2010. Framför allt måste alla överföringar av personuppgifter åtföljas 
av skyddsåtgärder för EU-medborgare, ske med respekt för de processrättsliga skyddsreglerna 
och rätten till försvar samt stå i överensstämmelse med den lagstiftning för uppgiftsskydd som 
gäller på nationell nivå och EU-nivå. Dessutom måste man snarast ta fram globala standarder 
för personuppgiftsskydd och skydd för privatlivet. 

Utökat samarbete mellan de myndigheter i EU och USA som är ansvariga för flygsäkerheten 
på alla nivåer är lika välkommet. I detta sammanhang är det viktigt att understryka vikten av 
EU:s svarta lista över luftfartsföretag som inte uppfyller kraven och USA:s system för 
kontroll av normer för luftfartsföretag. De båda parterna bör utbyta information på detta 
område så att standarderna kan höjas internationellt. 

Nästa steg

Genom det andra steget har man visserligen tagit ett stort kliv framåt, men det är viktigt att 
det inte ses som slutet på arbetet med att upprätta en transatlantisk luftfartsmarknad. Den 
gemensamma kommitténs utvidgade roll kommer att innebära att det finns utrymme för ett 
djupare regleringssamarbete och ännu mer harmoniserade regler. Framför allt bör kommittén 
ges i uppdrag att ta fram ytterligare förslag om ömsesidigt erkännande av regleringsbeslut i 
överensstämmelse med principerna om bättre reglering. Den bör även bidra till ett utvidgat 
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samarbete om utvecklingen av EU:s och USA:s trafikledningssystem (Sesar och Next Gen), i 
syfte att nå samverkanseffekter och kompatibilitet samt bidra till att minska miljöpåverkan.

Kommissionen bör också se till att parlamentet får fullständig information och rådfrågas om 
den gemensamma kommitténs arbete eftersom den har så stor betydelse för medborgare och 
företag i Europa. 

Samtidigt måste vi vara medvetna om att det fortfarande finns ett antal frågor som inte berörs 
i avtalet även efter att det har ändrats genom det nya protokollet. Kommissionen bör därför 
planera för förhandlingar om en ny etapp av avtalet där man bland annat tar upp 

 ytterligare liberalisering av trafikrättigheter, 
 ytterligare möjligheter till utländska investeringar,
 effekterna av miljöåtgärder och infrastrukturbegränsningar på utövandet av 

trafikrättigheter, 
 bättre samordning av passagerarnas rättigheter för att garantera högsta möjliga nivå på 

passagerarskyddet. 

Konsekventa normer för passagerarrättigheter, inklusive för passagerare med nedsatt 
rörlighet, är extra viktiga för att undvika att resenärer behandlas på olika sätt under vad de 
betraktar som en och samma resa, men där olika delsträckor styrs av olika regler. På så sätt 
skulle man också lösa frågan om vem som är ansvarig om det skulle uppstå problem under en 
resa som kräver byte vid en eller flera navflygplatser.

En mer systematisk dialog och ökat informationsutbyte mellan parlamentet och den 
amerikanska kongressen för att diskutera alla relevanta frågor rörande europeisk-amerikansk 
luftfartspolitik skulle mycket väl kunna bidra till att underlätta de fortsatta förhandlingarna.

Slutsats 

Föredraganden anser definitivt inte att den andra etappen av avtalet är perfekt, men den 
innehåller viktiga framsteg. Den innebär också att risken försvinner för att någon skulle 
åberopa den upphävandeklausul som fanns om man inte hade nått ett avtal om en andra etapp. 
Denna upphävandeklausul skulle kunna ha medfört att europeiska passagerare och flygbolag 
hade blivit av med de betydande fördelar de fick i mars 2008. Föredraganden rekommenderar 
därför parlamentet att ge sitt godkännande till protokollet om ändring av luftfartsavtalet 
mellan EU och USA.


