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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską 
a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
(13988/2010– C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (13988/2010),

– uwzględniając projekt umowy między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką 
Brazylii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (12922/2009),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 100 
ust. 2, art. 218 ust. 8 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0335/2010),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2010),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Federacyjnej Republiki 
Brazylii.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE posiada 
wyłączne kompetencje w zakresie wielu aspektów stosunków zewnętrznych w dziedzinie 
lotnictwa, które tradycyjnie regulowane były dwustronnymi umowami o komunikacji 
lotniczej pomiędzy państwami członkowskimi a krajami trzecimi.

W związku z tym dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji 
z państwami trzecimi w celu zastąpienia niektórych postanowień obecnie obowiązujących 
umów dwustronnych umowami unijnymi.

Komisja wynegocjowała zatem z Federacyjną Republiką Brazylii umowę zastępującą niektóre 
postanowienia w 12 istniejących umowach dwustronnych o komunikacji lotniczej zawartych 
między państwami członkowskimi UE a Federacyjną Republiką Brazylii. Umowa została 
podpisana w dniu 14 lipca 2010 r.

Traktat lizboński

Na mocy traktatu nicejskiego, który obowiązywał w czasie, gdy prowadzono negocjacje, 
umowy dotyczące międzynarodowego ruchu lotniczego wymagały konsultacji z 
Parlamentem. W traktacie lizbońskim, obowiązującym od dnia 1 grudnia 2009 r., zwiększono 
liczbę przypadków, w których do zawarcia umowy międzynarodowej potrzebna jest zgoda 
Parlamentu. Umowy o komunikacji lotniczej zaliczają się obecnie do tej kategorii, ponieważ 
odnoszą się do dziedziny, do której stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą1. Bieżące 
wnioski, których te zmiany dotyczą, zostały oficjalnie zmodyfikowane przez Komisję 
komunikatem pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych”2, opublikowanym w dniu 2 grudnia 2009 r.

Większa rola Parlamentu na mocy nowego traktatu wiąże się z odpowiednimi obowiązkami w 
zakresie ściślejszego monitorowania negocjacji, przy pełnym wykorzystaniu możliwości 
przewidzianych w art. 90 Regulaminu Parlamentu. Wyraźnie zaleca się, aby wszelkie 
problemy na tyle istotne, by mogły podważyć gotowość Parlamentu do wyrażenia zgody, były 
identyfikowane i rozpatrywane przez wszystkie strony na wczesnym etapie, a nie po 
zakończeniu negocjacji.

Cele umowy

Artykuł 2 (Wyznaczenie przez państwo członkowskie)
Celem uniknięcia dyskryminacji wśród przewoźników lotniczych UE tradycyjne klauzule 
wyznaczania, które odnoszą się do przewoźników lotniczych państwa członkowskiego 
będącego stroną umowy dwustronnej, zastępuje się klauzulą wyznaczania UE dotyczącą 
wszystkich przewoźników UE.

                                               
1 Art. 218 ust. 6 lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
2 COM(2009)0665
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Artykuł 3 (Bezpieczeństwo)
Ten przepis gwarantuje, że zawarte w umowach dwustronnych postanowienia w zakresie 
bezpieczeństwa mają zastosowanie do sytuacji, gdy kontrola regulacyjna nad przewoźnikiem 
jest sprawowana przez inne państwo członkowskie niż państwo, które wyznaczyło tego 
przewoźnika.

Artykuł 4 (Opodatkowanie paliwa lotniczego)
Podczas gdy w tradycyjnych umowach dwustronnych powszechnie dąży się do zwolnienia 
paliwa lotniczego z opodatkowania, dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej umożliwia tego rodzaju opodatkowanie w przypadku 
operacji na terytorium Unii Europejskiej.

Artykuł 5 (Zgodność z regułami konkurencji) 
Ten artykuł zakazuje praktyk anty-konkurencyjnych.

Wnioski

Horyzontalna umowa z Brazylią stworzy solidną podstawę prawną dla stosunków UE-
Brazylia w dziedzinie lotnictwa. Jest to pierwszy ważny krok w zacieśnianiu stosunków UE-
Brazylia w dziedzinie lotnictwa, który pozwala Brazylii i UE na dalsze rozwijanie współpracy 
w tej dziedzinie i dążenie do negocjowania kompleksowej umowy o komunikacji lotniczej 
między Brazylią a UE.

Idąc za wnioskiem Komisji Europejskiej, Rada Europejska ds. Transportu przyznała jej w 
dniu 15 października 2010 r. mandat upoważniający do negocjowania z Brazylią 
kompleksowej umowy o komunikacji lotniczej, opartej na połączeniu stopniowego otwarcia 
rynku ze współpracą regulacyjną i konwergencją.

Umowa tego rodzaju powinna przynieść korzyści konsumentom (niższe ceny), mogące 
osiągnąć kwotę 460 mln euro. Będzie to miało pozytywne skutki dla zatrudnienia, oczekuje 
się również, że otworzą się szerokie nowe możliwości biznesowe dla linii lotniczych UE i 
powstaną korzyści dla podróżnych.

W świetle powyższego sprawozdawca proponuje, aby Parlament wyraził zgodę na zawarcie 
przedmiotowej umowy. Zważywszy, że umowa nie może wejść w życie przed jej zawarciem, 
byłoby bardzo wskazane, aby po podjęciu decyzji przez Parlament Rada niezwłocznie 
sfinalizowała odpowiednie procedury.


