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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 
De Forenede Mexicanske Stater om visse aspekter af lufttrafik
(05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05735/2011),

– der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og De Forenede 
Mexicanske stater om visse aspekter af lufttrafik (07158/2/2009),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, 
stk. 2, artikel 218, stk. 8 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0067/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2011),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og De Forenede Mexicanske Staters regeringer og parlamenter.
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Indledning

De internationale luftfartsforbindelser mellem medlemsstaterne og tredjelande har traditionelt 
været styret af bilaterale luftfartsaftaler. EU-Domstolen traf i 2002 afgørelse om, at de 
traditionelle udpegningsbestemmelser i medlemsstaternes bilaterale lufttrafikaftaler strider 
mod fællesskabsretten. De giver nemlig tredjelande ret til at afslå, tilbagekalde eller 
suspendere tilladelser eller godkendelser til et luftfartsselskab, som en medlemsstat nok har 
udpeget, men som ikke hovedsagelig ejes og effektivt kontrolleres af den pågældende 
medlemsstat eller statsborgere i denne. Det blev konkluderet, at dette var diskriminerende 
over for luftfartsselskaber fra Fællesskabet, der er etableret på en medlemsstats område, men 
ejes og kontrolleres af statsborgere i andre medlemsstater. Dette er i strid med artikel 49 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som sikrer statsborgere i en 
medlemsstat, der har benyttet sig af deres ret til frit at etablere sig, samme behandling i 
værtsmedlemsstaten som den, denne medlemsstats egne statsborgere nyder. Der er også andre 
områder, f.eks. konkurrence, hvor der må sikres overensstemmelse med EU-retten ved at 
ændre eller supplere eksisterende bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler mellem 
medlemsstater og tredjelande.

Kommissionen har således forhandlet sig frem til denne aftale, der skal erstatte visse 
bestemmelser i de 13 eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og 
De Forenede Mexicanske Stater.

De vigtigste elementer i aftalen

Artikel 2 (udpegningsbestemmelse): For at undgå forskelsbehandling mellem 
luftfartsselskaber fra EU er de traditionelle udpegningsbestemmelser, som kun henviser til 
luftfartsselskaber fra den EU-medlemsstat, der er part i den bilaterale aftale, erstattet med en 
EU-udpegningsbestemmelse, som henviser til alle luftfartsselskaber fra EU. Formålet er at 
give alle EU-luftfartsselskaber lige adgang til luftruter mellem EU-medlemsstater, der er part i 
den bilaterale aftale, og De Forenede Mexicanske Stater.

Artikel 3 (flyvesikkerhed): Denne bestemmelse sikrer, at sikkerhedsbestemmelserne i 
bilaterale aftaler finder anvendelse i tilfælde, hvor myndighedskontrollen med et 
luftfartsselskab udøves af en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har udpeget 
luftfartsselskabet.

Artikel 4 (forenelighed med konkurrencereglerne): Med denne artikel forbydes 
konkurrenceforvridende praksis.

Aftalen, der trådte i kraft i maj 2008, indeholdt en gensidig bestemmelse, som godkendte 
beskatning af flybrændstof på flyvninger i EU og flyvninger mellem Mexico og andre 
amerikanske lande. Rådet kunne imidlertid ikke acceptere dette, og til sidst blev 
bestemmelsen slettet i den endelige tekst. 

Aftalen blev undertegnet den 15. december 2010. Den anvendes ikke midlertidigt. Rådet har 
brug for Europa-Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen. I overensstemmelse 
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med forretningsordenens artikel 81 træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, og 
der kan ikke stilles ændringsforslag til selve aftalen.

Ordførerens holdning

Den horisontale aftale med Mexico vil genskabe et sundt retsgrundlag for EU's forbindelser 
med Mexico på lufttrafikområdet. Dette er et første væsentligt skridt i retning af en styrkelse 
af EU's forbindelser med Mexico på lufttrafikområdet.

Mexico er et vigtigt marked for EU-luftfartsselskaber med ca. 2,5 mio. passagerer og 90 000 
tons fragt i 2009. Set i lyset af størrelsen og vigtigheden af luftfartsmarkedet mellem EU og 
Mexico, bør muligheden for en mere omfattende aftale om lufttrafik mellem EU og Mexico 
undersøges. En sådan aftale kunne fremme samarbejdet mellem EU og Mexico om 
luftfartsspørgsmål og udvide mulighederne og udbyttet for industrien og forbrugerne, både i 
Mexico og i EU. Desuden ville en sådan aftale fuldende det åbne luftfartsområde mellem EU 
og Nord-, Mellem-, og Sydamerika efter de omfattende aftaler, der allerede er indgået med 
USA, Canada og, for ganske nylig, med Brasilien. 

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at Transport- og Turismeudvalget afgiver 
positiv udtalelse om indgåelsen af denne aftale.


