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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета относно сключването на Протокола за 
изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската 
общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски 
щати, от друга страна
(15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (15381/2010),

– като взе предвид проекта на протокол за изменение на Споразумението от 2007 г. за 
въздушен транспорт между Европейската общност и Съединените американски 
щати (9913/10),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, член 218, параграф 6, алинея втора, 
буква а), подточка v), както и член 218, параграф 8, алинея първа от Договора за 
функционирането на ЕС (C7-14705/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2010),

1. одобрява сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки и на Конгреса на САЩ.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Договорът от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г., разшири обхвата на 
обстоятелствата, при които одобрението на Парламента се изисква за сключване на 
международно споразумение. Понастоящем въздухоплавателните споразумения 
попадат в тази категория, тъй като обхващат сфера, за която се прилага обикновената 
законодателна процедура1. Преди това по подобни споразумения с Парламента само се 
провеждаха консултации. Поради това настоящият протокол за изменение на 
Споразумението за въздушен транспорт подлежи на одобрение от страна на 
Парламента, докато първоначалното споразумение беше сключено след консултация с 
Парламента.

Авиационните пазари на ЕС и САЩ, взети заедно, съставляват около 60% от световния 
въздушен трафик. Недискриминационното отваряне на пазара за авиокомпании от ЕС и 
САЩ би подобрило обслужването на пътниците и товарните превозвачи по отношение 
и на разнообразието, и на цената, би предоставило значителни икономически ползи и 
би създало работни места. Освен това сближаването на нормативните актове би било 
полезно за насърчаване на честна конкуренция, особено по отношение на държавните 
субсидии и социалните и екологичните стандарти.

История на преговорите

До споразумението за първи етап, което започна временно да се прилага през март 
2008 г., въздухоплаването между ЕС и САЩ функционираше въз основа на двустранни 
споразумения между отделни държави-членки и САЩ. През ноември 2002 г. Съдът на 
Европейския съюз постанови, че определени разпоредби в тези двустранни 
споразумения са несъвместими с правото на Общността.

Затова през юни 2003 г. Съветът предостави мандат на Комисията с цел да се установи 
открито авиационно пространство между ЕС и Съединените щати, да се създаде единен 
пазар за въздушния транспорт, в който инвестициите да се осъществяват свободно и в 
който европейските и американските авиокомпании да могат да предоставят услуги без 
никакви ограничения, включително на вътрешните пазари на двете страни.  Беше 
отчетено обаче, че това ще изисква значителни законодателни промени в Съединените 
щати, по-специално за премахване на съществуващите правни ограничения относно 
чуждата собственост и контрол в американски авиокомпании и относно правата за 
каботаж. Затова беше счетено, че е приемлив поетапен подход, при условие че се 
обезпечават гаранции за преминаване към следващи етапи. 

Първият етап на Споразумението даде възможност на европейските авиокомпании да 
летят от всяка точка на ЕС до всяка точка на САЩ. Това доведе до засилване на 

                                               
1 Член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския 
съюз. 
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трафика. Споразумението също така установи по-тясно сътрудничество между ЕС и 
САЩ за справяне с нови предизвикателства като сигурността и околната среда. С него 
двете страни също така се ангажираха за по-нататъшни преговори за отваряне на 
достъпа до пазарите и за създаване на максимални ползи за потребителите, 
авиокомпаниите, трудовата заетост и общностите, както и за обръщане внимание на 
въпроси като улесняване на инвестициите. Важно е да се отбележи, че споразумението 
за първи етап съдържаше клауза за временно прекратяване, която можеше да влезе в 
сила, ако до ноември 2010 г. не се сключи споразумение за втори етап. 

След осем кръга преговори на 25 март 2010 г. беше парафирано споразумението за 
втори етап. То откри пътя за нови възможности във връзка с допълнителни инвестиции 
и достъп до пазари, както и за засилване на сътрудничеството в нормативни области 
като безопасността, сигурността и особено околната среда, като двете страни одобриха 
съвместна декларация за околната среда. 

Съдържание на споразумението за втори етап 

Въпреки че споразумението за втори етап не постига крайната цел – пълно отваряне на 
пазара без ограничения от нито една от двете страни – то съдържа множество стимули 
за насърчаване на реформи. В частност, когато Съединените щати изменят 
законодателството си, за да позволят на инвеститори от ЕС мажоритарна собственост 
върху американски авиокомпании, ЕС реципрочно ще позволи мажоритарна 
собственост на американски инвеститори върху авиокомпании от ЕС и американските 
авиокомпании ще се възползват от допълнителни права за достъп до пазара от и до ЕС. 

Споразумението също така ще засили сътрудничеството в областта на околната среда, 
тъй като изисква съвместимост и взаимодействие на пазарните мерки (като напр. 
схемите за търговия с емисии), за да се избегне дублирането, и чрез насърчаване на 
екологични технологии, горива и управление на въздушното движение. За първи път се 
съдържа и член за социалното измерение на авиационните отношения между ЕС и 
САЩ. Това ще гарантира запазването на съществуващите законови прави на 
служителите на авиокомпаниите. В допълнение Споразумението ще повиши степента 
на сътрудничество в областта на сигурността, за да се разпределят ресурсите по-добре, 
като всяка страна се насърчава да  разчита на мерките за сигурност на другата страна, и 
ще се повишат бързите и координирани реакции на нови заплахи.

Споразумението също така разширява допълнително ролята на съвместния комитет ЕС-
САЩ – органът, който наблюдава изпълнението на Споразумението и координира 
различните направления на работата по регулаторно сътрудничество. По този начин 
съвместният комитет ще може да стимулира сътрудничеството чрез насърчаване на 
нови инициативи. Новите правила ще намалят бюрокрацията, включително чрез 
взаимно признаване на регулаторните решения на всяка от страните, и ще избегнат 
разхищението по дублиране на ресурси ( напр. съвместни инициативи за безопасност, 
„еднократна проверка за сигурност“ и улесняване на пътуванията на пътниците).

Достъпът до пазара ще бъде отворен по-нататък, когато превозвачи от ЕС получат по-
добър достъп до финансирания от правителството на САЩ транспорт. При условие, че 
се осъществят някои изменения на правната рамка за ограниченията, свързани с шума 
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на летищата, в бъдеще авиокомпаниите от ЕС ще получат нови търговски възможности 
да летят между САЩ и държави извън ЕС. 

Оценяване

Въпреки че стимулите за по-нататъшното отваряне на пазара се приветстват, липсата на 
значителен напредък по отношение на премахването на остарели нормативни 
ограничения в областта на чуждестранните инвестиции предизвиква разочарование, 
тъй като това ще запази настоящите непропорционални ограничения по отношение на 
придобиването на собственост от чуждестранни лица и контрола в САЩ. Освен това 
превозвачите от ЕС ще получат само ограничен достъп до финансирания от 
правителството на САЩ транспорт. Това отново продължава небалансираната 
ситуация, защото националните правителства от ЕС не налагат подобни ограничения.

Споразумението за съвместна работа в рамките на Международната организация за 
гражданско въздухоплаване и обменът на най-добри практики в областта на 
намаляването на шума представляват важна стъпка напред. При все това, не бива да се 
забравя, че различните аспекти на нормативна уредба в сферата на авиацията, в това 
число шумовите ограничения и ограниченията по отношение на нощните полети, 
следва да бъдат определени на местно равнище при пълно спазване на принципа на 
субсидиарност. Във връзка с това е важно при координирането на тези въпроси на 
европейско равнище Комисията да отчете в пълна степен националното 
законодателство на държавите-членки.

Отчитането на значението на социалното измерение и отговорността, възложена на 
съвместния комитет за наблюдение на социалното въздействие на споразумението и за 
развитие на подходящи отговори при необходимост, е важно нововъведение, което е 
част от споразумението за втори етап. Във връзка с това Комисията следва да използва 
споразумението за насърчаване на спазването на съответното международно 
законодателство в областта на социалните права, по-конкретно трудовите стандарти, 
които са застъпени в основните конвенции на Международната организация на труда 
(МОТ 1930–1999 г.), насоките на ОИСР за многонационални предприятия (1976 г., 
преразгледани през 2000 г.) и Римската конвенция относно приложимото право при 
договорни задължения от 1980 г.;

Засиленото консултиране и сътрудничество в областта на сигурността са необходими, 
особено с оглед на текущото международно положение. Това не бива да води обаче до 
крайни или некоординирани мерки, които не се съпътстват от подходяща оценка на 
риска.  Тези мерки трябва да показват видими ползи, които да компенсират 
значителната тежест за пътниците и техните превозвачи. Следователно е желателно 
Комисията и САЩ да преразгледат ефикасността на допълнителните мерки за 
сигурност, приети от 2001 г. насам, с цел да се премахнат припокриването и слабите 
звена във веригата на сигурността. Във връзка с това, целта следва да бъде „еднократна 
проверка за сигурност“, вместо проверка на пътниците и багажите при всяко 
прекачване.

Изключително важно е правото на личен живот на гражданите на Европа и САЩ да се 
зачита при обмена на лични данни на пътниците между ЕС и САЩ, в съответствие с 
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критериите, за които призовава Европейският парламент в своята резолюция от 5 май 
2010 г. В частност, всеки обмен на лични данни за цели, свързани със сигурността, 
следва да се съпътства от гаранции за гражданите на ЕС, да спазва процедурни 
гаранции и права на защита и да спазва законодателството за защита на личните данни 
на национално и европейско равнище. Наред с това, необходимо е спешното 
установяване на стандарти в световен мащаб по отношение на защитата на данните и 
личния живот. 

Засиленото сътрудничество между компетентните органи в ЕС и САЩ в областта на 
авиационната безопасност на всички равнища се приветства в същата степен. Във 
връзка с това е важно да се изтъкне значението на европейския черен списък на 
превозвачите, които не отговарят на стандартите, и на американската система за 
контрол на стандартите за превоз. Двете страни следва да споделят информация по този 
въпрос, за да се гарантира повишаване на стандартите в международен план. 

Следващи стъпки

Въпреки че споразумението за втори етап представлява съществен напредък, важно е то 
да не се разглежда като край на процеса на създаване на трансатлантически авиационен 
пазар. Засилената роля на съвместния комитет ще означава поле за непрекъснат 
напредък в сътрудничеството и хармонизацията в областта на регулирането. В 
частност, този комитет следва да се насърчи да разработи допълнителни предложения 
за взаимно признаване на нормативни решения в съответствие с принципите за по-
добро регулиране. Той може да допринесе и за засиленото сътрудничество при 
разработването на европейската и американската система за управление на въздушното 
движение ("SESAR" и "Next Gen") с оглед постигане на оперативна съвместимост и 
съгласуваност, както и спомагане за намаляването на въздействието върху околната 
среда.

Комисията следва да гарантира, че Парламентът е в пълна степен информиран и 
консултиран относно работата на съвместния комитет с оглед на значението на 
неговата работа за европейските граждани и компании. 

Същевременно следва да отчетем факта, че редица въпроси остават извън обхвата на 
споразумението, изменено с новия протокол. Поради тази причина Комисията трябва 
да предвиди провеждането на преговори за друг етап на споразумението, при което 
бъдат включени следните въпроси: 

 по-нататъшна либерализация на правата за въздушни превози; 
 допълнителни възможности за чуждестранни инвестиции;
 въздействието на мерките за околната среда и инфраструктурните ограничения 

върху упражняването на правата за въздушни превози; 
 по-добра координация на политиките относно правата на пътниците с цел 

осигуряване на възможно най-високо равнище на защита на пътниците; 

Съгласуваните стандарти относно правата на пътниците, включително тези за хората с 
намалена подвижност, са от особено значение с цел недопускане на това, пътниците да 
бъдат третирани по различен начин по време на пътуване, което те разглеждат като 
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едно, но което включва участъци, които понастоящем подлежат на различни правила. 
Той ще разреши и въпроса относно това, кой носи отговорност при проблеми по време 
на пътуване, което включва смяна на самолети на едно или повече основни летища.

По-систематичният диалог и обмен на информация между Парламента и Конгреса на 
САЩ за обсъждане на всички въпроси, които засягат авиационната политика между ЕС 
и САЩ, може да допринесат съществено за улесняването на по-нататъшните 
преговори.

Заключение 

Докладчикът определено не разглежда това споразумение за втори етап като 
съвършено, но то включва важни елементи на напредък. С него се избягва рискът от 
това, някой да приведе в действие клаузата за временно прекратяване, в отсъствието на 
такова споразумение.  Временното прекратяване може да доведе до това, европейските 
пътници и авиационни линии да загубят важните придобивки, от които се ползват в 
периода от март 2008 г. Поради това докладчикът препоръчва Парламентът да даде 
съгласието си за Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт 
между ЕС и САЩ.


