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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας 
σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
(13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13988/2010),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των 
αεροπορικών μεταφορών (12922/2009),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0335/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας;

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η ΕΕ έχει αποκλειστική 
αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις διάφορες εξωτερικές πτυχές των αεροπορικών μεταφορών οι 
οποίες διέπονταν κατά παράδοση από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή στις 5 Ιουνίου 2003 να ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, ούτως ώστε ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες 
διμερείς συμφωνίες να αντικατασταθούν
με συμφωνίες της ΕΕ. 

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε συμφωνία με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Βραζιλίας, η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις στις δώδεκα διμερείς συμφωνίες περί 
αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της και Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Βραζιλίας. Η συμφωνία υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 2010.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας που ίσχυε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, για 
διεθνείς αεροπορικές συμφωνίες ζητείτο η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας. Οι αεροπορικές συμφωνίες εντάσσονται πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις 
διότι αφορούν τομέα στον οποίο ισχύει η συνήθης νομοθετική διαδικασία1. Οι υπό συζήτηση 
προτάσεις που ενέπιπταν σε αυτές τις αλλαγές τροποποιήθηκαν επίσημα από την Επιτροπή με 
την από 2ας Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσή της με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της 
συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων»2.

Ο ενισχυμένος ρόλος που ανατίθεται στο Κοινοβούλιο με την νέα Συνθήκη συνεπάγεται την 
αντίστοιχη υποχρέωση της εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων και την 
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ορίζονται με το άρθρο 90 του Κανονισμού του.
Προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να αναγνωρίζονται εγκαίρως 
οποιεσδήποτε επιφυλάξεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης 
εκ μέρους του Κοινοβουλίου και να αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια μάλλον παρά μετά 
την περάτωση των διαπραγματεύσεων.

Αντικειμενικοί σκοποί της Συμφωνίας.

Άρθρο 2 (Καθορισμός από κράτος μέλος)
Για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ αερομεταφορέων της ΕΕ, οι συνήθεις 
ρήτρες καθορισμού που αναφέρονται στους αερομεταφορείς του κράτους μέλους που είναι 

                                               
1 Άρθρο 218, παράγραφος 6, σημείο (α), στοιχείο (v) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
2 COM(2009) 0665.
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συμβαλλόμενο μέρος της διμερούς συμφωνίας, αντικαθίστανται από ρήτρα καθορισμού της 
ΕΕ που αναφέρεται σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ.

Άρθρο 3 (Ασφάλεια πτήσεων)
Με αυτή τη διάταξη διασφαλίζεται ότι οι κανόνες περί ασφαλείας των διμερών συμφωνιών 
ισχύουν όταν ο ρυθμιστικός έλεγχος αερομεταφορέα ασκείται από κράτος μέλος άλλο από το 
κράτος μέλος που καθόρισε τον αερομεταφορέα.

Άρθρο 4 (Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων)
Μολονότι στις συνήθεις διμερείς συμφωνίες επικρατεί η τάση να εξαιρούνται εν γένει τα 
καύσιμα των αεροσκαφών από τη φορολόγηση, η οδηγία του Συμβουλίου 2003/96/ΕΚ 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει παρόμοια φορολόγηση για τις 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5 (Συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού) 
Το άρθρο αυτό απαγορεύει αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Συμπεράσματα

Η «οριζόντια» συμφωνία με τη Βραζιλία θα αποκαταστήσει μια στερεή νομική βάση για τις 
αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ με τη Βραζιλία. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη 
πορεία σύσφιγξης των αεροπορικών επαφών ΕΕ-Βραζιλίας που επιτρέπει την περαιτέρω 
ενίσχυση της αεροπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και οδηγεί σε 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ολοκληρωμένης συμφωνίας στον τομέα των αεροπορικών 
υπηρεσιών μεταξύ Βραζιλίας και Ευρώπης.

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ ανέθεσε 
στις 15 Οκτωβρίου 2010 εντολή στην Επιτροπή για να διαπραγματευτεί ολοκληρωμένη 
συμφωνία στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών με τη Βραζιλία στη βάση ενός σταδιακού 
ανοίγματος της αγοράς και μιας ρυθμιστικής συνεργασίας και σύγκλισης. 

Συμφωνία αυτού του είδους αναμένεται ότι θα δημιουργήσει οφέλη για τους καταναλωτές (με 
τη μορφή φτηνότερων εισιτηρίων) της τάξης των 460 εκ. ευρώ.  Προσδοκούνται επίσης 
θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και σημαντικές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους 
αερομεταφορείς της ΕΕ, καθώς επίσης και πλεονεκτήματα για το επιβατικό κοινό.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, η εισηγήτρια προτείνει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την 
σύναψη της συμφωνίας. Θα ήταν τέλος σκόπιμο να ολοκληρώσει το Συμβούλιο τις τελικές 
διαδικασίες χωρίς άσκοπη χρονοτριβή μετά την λήψη της απόφασης του Κοινοβουλίου διότι 
η Συμφωνία δεν μπορεί να αρχίσει να ισχύει αν δεν ολοκληρωθεί επισήμως η σύναψή της. 


