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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.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un 
Meksikas Savienotajām Valstīm par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu 
aspektiem
(05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05735/2011),

– ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Meksikas Savienotajām 
Valstīm par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (07158/2/2009),

– ņemot vērā Padomes lūgumu dot piekrišanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 8. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7-0067/2011),

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

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7-0000/2011),

1. piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu un Meksikas 
Savienoto Valstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Patlaban dalībvalstu un trešo valstu starptautiskās gaisa satiksmes attiecības reglamentē 
divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi. Eiropas Savienības Tiesa 2002. gadā 
pieņēma lēmumu, ka dalībvalstu divpusējo gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos iekļautās 
līdzšinējās izraudzīšanas klauzulas ir pretrunā ar ES tiesību aktiem. Tās ļauj trešai valstij 
noraidīt, atsaukt vai apturēt tāda gaisa pārvadātāja atļaujas vai pilnvaras, kuru kāda dalībvalsts 
izraudzījusies, bet kas faktiski nepieder šai dalībvalstij vai tās valstspiederīgajiem un 
neatrodas to faktiskā kontrolē. Tas diskriminē tos ES pārvadātājus, kuri ir reģistrēti kādas 
dalībvalsts teritorijā, bet pieder citas dalībvalsts pilsoņiem un atrodas to kontrolē. Tādējādi 
tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pants, ar ko dalībvalstu 
valstspiederīgajiem, kuri ir izmantojuši tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību, garantē tādu pašu 
uzņēmējas dalībvalsts attieksmi, kādu tā paredz saviem valstspiederīgajiem. Ir vēl arī citi 
jautājumi, piemēram, konkurence, kurā jānodrošina atbilstība ES tiesību aktiem, grozot vai 
papildinot spēkā esošos noteikumus attiecībā uz divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu 
nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm.

Komisija ir veikusi sarunas par tāda nolīguma noslēgšanu, ar ko tiktu aizstāti atsevišķi 
noteikumi 13 spēkā esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp ES 
dalībvalstīm un Meksikas Savienotajām Valstīm.

Nolīguma galvenie aspekti

2. pants (pārvadātāja izraudzīšanas klauzula) — lai nepieļautu diskrimināciju starp ES gaisa 
pārvadātājiem, līdzšinējās pārvadātāja izraudzīšanās klauzulas, kas attiecas uz gaisa 
pārvadātājiem ES dalībvalstī, kura ir divpusējā nolīguma puse, šajā nolīgumā aizstāj ar ES 
pārvadātāja izraudzīšanas klauzulu, kas attiecas uz visiem ES pārvadātājiem. Mērķis ir visiem 
ES gaisa pārvadātājiem sniegt nediskriminējošu piekļuvi maršrutiem starp ES dalībvalsti, kas 
ir divpusējā nolīguma puse, un Meksiku.

3. pants (drošums) — ar šo noteikumu tiek nodrošināts, ka drošuma noteikumi divpusējos 
nolīgumos tiek piemēroti situācijās, kad regulatīvo kontroli pār gaisa pārvadātāju veic cita ES 
dalībvalsts, nevis tā, kas attiecīgo gaisa pārvadātāju izraudzījusies.

4. pants (atbilstība konkurences noteikumiem) — ar šo pantu tiek aizliegta konkurenci 
ierobežojoša prakse.

Nolīgumā, ko parafēja 2008. gada maijā, bija iekļauti savstarpēji saistoši noteikumi, kas 
pieļautu degvielas nodokļa uzlikšanu ES iekšējiem lidojumiem un lidojumiem starp Meksiku 
un citām Amerikas valstīm. Tomēr Padome šos noteikumus nepieņēma, un no galīgās teksta 
redakcijas tie tika svītroti. 

Šo nolīgumu parakstīja 2010. gada 15. decembrī. To nepiemēro provizoriski. Lai noslēgtu šo 
nolīgumu, Komisijai nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana. Saskaņā ar Reglamenta 
81. pantu Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu un nevar iesniegt nekādus nolīguma 
grozījumus.
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Referentes nostāja

Noslēdzot horizontālu nolīgumu ar Meksiku, tiks atjaunots skaidrs juridiskais pamats ES 
attiecībām ar Meksiku gaisa satiksmē. Šis ir nozīmīgs pirmais solis ES un Meksikas attiecību 
stiprināšanā gaisa satiksmē.

ES pārvadātājiem Meksika ir nozīmīgs tirgus ar aptuveni 2,5 miljoniem pasažieru un 90 000 
tonnu kravas 2009. gadā. Ņemot vērā ES un Meksikas gaisa satiksmes tirgus apjomu un 
nozīmību, ir jāizpēta potenciāls aptverošākam ES un Meksikas gaisa satiksmes nolīgumam —
tādam nolīgumam, kāds tika panākts 2011. gada martā ar Brazīliju. Tāds nolīgums veicinātu 
ES un Meksikas sadarbību gaisa satiksmes jautājumos un paplašinātu nozares un patērētāju 
iespējas un ieguvumus gan Meksikā, gan ES. Turklāt tas pilnīgotu ES un Amerikas atvērto 
gaisa telpu papildus jau noslēgtajiem visaptverošajiem nolīgumiem ar ASV, Kanādu un, 
visbeidzot, ar Brazīliju.  

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, referente Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt 
labvēlīgu atzinumu par šā nolīguma noslēgšanu.


