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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei 
jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, 
sudarymo projekto
(15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15381/2010),

– atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių 
narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, projektą (9913/10),

– atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalį, 218 straipsnio 6 dalies 
antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą (C7-
14705/2010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms ir Jungtinių Valstijų Kongresui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi Lisabonos sutartis išplėtė sąlygas, kurioms esant ir siekiant 
sudaryti tarptautinį susitarimą reikia Parlamento pritarimo. Šiuo metu aviacijos susitarimai 
patenka į šią kategoriją, nes jie priskiriami sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra1. Anksčiau dėl tokių susitarimų su parlamentų būdavo tik konsultuojamasi. Taigi, 
šiam Protokolui, kurio kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl oro susisiekimo, turi pritarti 
Parlamentas, o pirminis susitarimas buvo sudarytas pasikonsultavus su Parlamentu.

Kartu sudėjus ES ir JAV aviacijos rinkos sudaro apie 60 proc. pasaulio oro transporto.
Nediskriminuojant atvėrus rinką ES ir JAV oro susisiekimo bendrovėms, keleiviams ir 
krovinių vežimo operatoriams būtų teikiamos įvairovės ir kainų požiūriu pagerintos 
paslaugos, būtų gaunama didelės ekonominės naudos ir kuriamos darbo vietos. Be to, labiau 
suderinus teisės aktus būtų labai padedama skatinant sąžiningą konkurenciją, ypač valstybinių 
subsidijų, socialinių ir aplinkos standartų aspektu.

Derybų istorija

Prieš tai, kai 2008 m. kovo mėn. laikinai buvo pradėtas taikyti pirmojo etapo susitarimas, oro 
susisiekimo paslaugos tarp ES ir JAV veikė remiantis atskirų valstybių narių ir JAV dvišaliais 
susitarimais. 2002 m. lapkričio mėn. Europos Teisingumo teismas nusprendė, kad kai kurios  
šių dvišalių susitarimų nuostatos neatitiko Bendrijos teisės.

Todėl 2003 m. birželio mėn. Taryba Komisijai suteikė įgaliojimus, kuriuose buvo nustatytas 
tikslas sukurti atvirą ES ir JAV aviacijos erdvę, sukuriant oro transporto bendrą rinką, kurioje 
galėtų laisvai judėti investicijos, o Europos ir JAV oro bendrovės galėtų be jokių apribojimų 
teikti oro susisiekimo paslaugas abiejų susitariančiųjų šalių vidaus rinkose. Tačiau buvo 
pripažįstama, kad tam reikėtų atlikti didelius teisės aktų pakeitimus Jungtinėse Valstijose, 
pirmiausia – panaikinti esamus teisinius apribojimus dėl galimybės užsienio asmenims įsigyti 
ir valdyti JAV oro laivynų bendroves, ir dėl kabotažo. Todėl buvo nuspręsta, kad pakopų 
principas yra priimtinas, jei būtų užtikrinama, kad vyktų vėlesni etapai. 

Pirmojo etapo susitarimu Europos oro susisiekimo bendrovėms buvo leisti skristi iš bet kurio 
ES taško į bet kurį JAV tašką. Dėl to padaugėjo teikiamų paslaugų. Susitarimu taip pat buvo 
sukurtas glaudesnis ES ir JAV bendradarbiavimas sprendžiant naujus iššūkius, kaip, pvz., 
saugumas ir aplinka. Jame abi šalys taip pat įsipareigojo tęsti derybas dėl tolesnio rinkos 
atvėrimo ir toliau siekti didesnės naudos vartotojams, oro susisiekimo bendrovėms, 
užimtumui ir bendruomenėms, taip pat spręsti tokius klausimus, kaip palankesnių sąlygų 
investicijoms sudarymas. Labai svarbu, kad pirmojo etapo susitarime buvo numatyta 
sustabdymo sąlyga, kuria būtų galima pasinaudoti, jei iki 2010 m. lapkričio mėn. nebūtų 
pasiektas antrojo etapo susitarimas.

Po aštuonių antrojo etapo derybų raundų antrojo etapo susitarimą derybininkai parafavo 

                                               
1 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktis. 
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2010 m. kovo 25 d. Šiuo susitarimu buvo sudarytos sąlygos būsimosioms galimybėms dėl 
naujų investavimo ir patekimo į rinką galimybių ir bendradarbiavimo stiprinimo tokiose 
reguliavimo srityse, kaip sauga, saugumas ir, visų pirma, aplinka, dėl kurios abi šalys susitarė 
dėl atskiro bendras pareiškimas dėl aplinkos.

Antrojo etapo susitarimo turinys 

Nors antrojo etapo susitarimu nepasiekiamas galutinis tikslas rinką atverti abiems šalims 
nenustatant jokių apribojimų, jame yra daug paskatų reformai skatinti. Visų pirma, kai JAV 
atliks savo teisės aktų pakeitimus, kuriais bus numatyta, kad JAV oro susisiekimo bendrovių 
kontrolinis akcijų paketas galėtų priklausyti ES investuotojams, ES atitinkamai leis, kad ES 
oro susisiekimo bendrovių kontrolinis akcijų paketas galėtų priklausyti JAV investuotojams ir 
JAV oro susisiekimo bendrovės naudosis papildomomis galimybių patekti į rinką teisėmis 
skrydžiams į ir iš ES. 

Susitarimu taip pat bus sustiprintas bendradarbiavimas aplinkos klausimais, reikalaujant 
rinkos priemonių (kaip, pvz., apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) sąveikumo bei 
suderinamumo siekiant išvengti dubliavimo ir skatinant aplinkai nekenkiančius technologijas, 
kurą ir oro eismo valdymą. Pirmą kartą atsirado atskiras straipsnis dėl ES ir JAV santykių 
aviacijos srityje socialinio aspekto. Juo bus užtikrinama, kad būtų išsaugotos dabartinės oro 
transporto bendrovių darbuotojų teisės. Be to, susitarimu bus pagerintas bendradarbiavimo 
saugumo srityje lygis, kad būtų geriau paskirstyti ištekliai skatinant tarpusavio pasitikėjimą 
abiejų šalių saugumo priemonėmis ir greitą ir koordinuotą reagavimą į naujus pavojus.

Susitarime dar labiau praplečiamas jungtinio ES ir JAV komiteto, institucijos, kuri stebi 
susitarimo įgyvendinimą ir koordinuoja įvairius bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
aspektus, vaidmuo. Taigi, jungtinis komitetas galės stiprinti bendradarbiavimą skatindamas 
naujas iniciatyvas. Naujosiomis taisyklėmis bus mažinama biurokratija, įskaitant abiejų šalių 
reglamentavimo sprendimų tarpusavio pripažinimą, ir išvengiama švaistaus išteklių 
dubliavimo (pvz., jungtinės iniciatyvos dėl saugumo, vieno langelio saugumas ir keleivių 
kelionių palengvinimas).

Toliau bus atveriamos galimybės patekti į rinką ES vežėjams suteikiant didesnes galimybes 
dalyvauti teikiant JAV Vyriausybės finansuojamas oro susisiekimo paslaugas. Su sąlyga, kad 
būtų priimti kai kurie teisės aktų pakeitimai dėl triukšmingų operacijų apribojimų, ateityje ES 
oro transporto bendrovėm bus suteikta naujų galimybių skristi tarp JAV ir ne ES šalių. 

Vertinimas

Nors ir paskatos toliau atverti rinką yra pageidautinos, nuvilia tai, kad nėra padaryta esminė 
pažanga panaikinant pasenusius reguliavimo apribojimus užsienio investicijų srityje, kadangi 
dėl to JAV išliks šiuo metu galiojantys nesubalansuoti užsienio asmenų įsigijimo ir valdymo 
galimybių apribojimai; Be to, ES vežėjams bus suteiktos tik ribotos galimybės dalyvauti 
teikiant JAV Vyriausybės finansuojamas oro susisiekimo paslaugas. Tai vėl rodo, kad padėtis 
ir toliau lieka nesubalansuota, kadangi ES vyriausybės netaiko panašių apribojimų.

Susitarimas dirbti kartu Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje ir keistis pažangiausia 
patirtimi triukšmo mažinimo srityje yra labai svarbus žingsnis pirmyn. Tačiau nereikėtų 
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pamiršti, kad vietos lygmeniu reikėtų apibrėžti įvairius aviacijos reglamentavimo aspektus, 
įskaitant triukšmo ir naktinių skrydžių apribojimus, visapusiškai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą. Todėl svarbu, kad Komisija, šiuos klausimus koordinuodama Europos lygmeniu, 
visapusiškai atsižvelgtų į valstybių narių nacionalinės teisės aktus.

Tai, kad susitarime pripažįstama socialinio aspekto svarba ir kad jungtiniam komitetui 
suteikiama atsakomybė atlikti susitarimo socialinio poveikio stebėseną ir, prireikus, ieškoti 
tinkamų sprendimo būdų, yra svarbi antrojo etapo susitarimo naujovė. Atsižvelgiant į tai, 
Komisija turėtų naudotis susitarimu skatinant laikytis susijusių tarptautinių teisės aktų, 
reglamentuojančių socialines teises, darbo standartų, numatytų pagrindinėse Tarptautinės 
darbo organizacijos konvencijose (1930–1999 m. TDO konvencijos), EBPO tarptautinių 
įmonių gairių (1976 m., peržiūrėtos 2000 m.) ir 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms 
prievolėms taikytinos teisės.

Būtina padidinti konsultavimąsi ir bendradarbiavimą saugumo srityje, ypač atsižvelgiant į 
dabartinę tarptautinę padėtį. Tačiau dėl to neturi būti imamasi per nereikėtų taikyti pernelyg 
gausių ar nesuderintų priemonių, nepagrįstų tinkamu rizikos vertinimu. Šios priemonės turėtų 
teikti aiškią naudą, kuri atsvertų didelę naštą keleiviams ir jų vežėjams. todėl būtų 
pageidautina, kad Komisija ir JAV peržiūrėtų papildomų saugumo priemonių, priimtų nuo 
2001 m., veiksmingumą, siekiant pašalinti iš dalies sutampančias ir silpnas saugumo grandis. 
Atsižvelgiant į tai, turėtų būti siekiama „vieno langelio saugumo“ tikslo, o ne pakartotinio 
keleivių ir bagažo tikrinimui kiekvieno persėdimo (perkrovimo) metu.

Labai svarbu, kad, ES ir JAV keičiantis keleivių asmens duomenimis, būtų gerbiamas 
Europos ir JAV piliečių privatumas vadovaujantis kriterijais, kuriuos Europos Parlamentas 
paragino taikyti savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje. Visų pirma, perduodant asmens 
duomenis saugumo sumetimais, turėtų būti užtikrinama ES piliečiams apsauga, gerbiamos 
procedūrinės garantijos ir teisės į gynybą ir laikomasi nacionalinių ir ES teisės aktų dėl 
duomenų apsaugos. Be to, skubiai reikia nustatyti pasaulinius duomenų apsaugos ir privatumo 
standartus. 

Padidintas ES ir JAV valdžios institucijų, atsakingų už skrydžių saugą, bendradarbiavimas 
visais lygmenimis yra nemažiau pageidautinas. Atsižvelgiant į tai, svarbu pabrėžti Europos 
reikalavimų neatitinkančių vežėjų juodojo sąrašo ir JAV vežėjų standartų kontrolės sistemos 
svarbą. Abi šalys turėtų dalytis informacija šiais klausimais siekiant užtikrinti, kad būtų 
pagerinti tarptautiniai standartai. 

Tolesni veiksmai

Nors antrojo etapo susitarimas yra svarus žingsnis pirmyn, svarbu, kad jis nebūtų laikomas 
translatlantinės aviacijos rinkos sukūrimo proceso pabaiga. Didesnis jungtinio komiteto 
vaidmuo reiškia, kad dar turi būti daroma bendradarbiavimo reguliavimo srityje ir derinimo 
pažanga. Visų pirma šį jungtinį komitetą reikėtų raginti parengti papildomų pasiūlymų dėl 
reglamentavimo sprendimų tarpusavio pripažinimo atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo 
principus. Jis taip pat galėtų prisidėti prie bendradarbiavimo rengiant ES ir JAV oro eismo 
valdymo sistemas („SESAR“ ir „Next Gen“) stiprinimo, siekiant sąveikumo bei 
suderinamumo ir siekiant sumažinti poveikį aplinkai.
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Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų išsamiai informuojamas ir 
su juo būtų konsultuojamasi dėl jungtinio komiteto darbo, kadangi jo darbas svarbus Europos 
piliečiams ir įmonėms. 

Tuo pačiu metu turėtume pripažinti, kad daug klausimų dar nepatenka į Protokolu iš dalies 
pakeisto susitarimo taikymo sritį. Todėl Komisija turi planuoti derybas dėl kito etapo 
susitarimo, apimančias, be kita ko, šiuos klausimus: 

 tolesnį skrydžių teisių liberalizavimą; 
 papildomas užsienio investicijų galimybes;
 aplinkos apsaugos priemonių ir infrastruktūros suvaržymų poveikį naudojimuisi 

skrydžių teisėmis; 
 geresnį keleivių teisių politikos organizavimą siekiant užtikrinti geriausią įmanomą 

keleivių apsaugos lygį. 

Suderinami keleivių teisių, įskaitant riboto judumo asmenis, standartai yra ypač svarbūs 
siekiant, kad keleiviams nebūtų taikomas skirtingas požiūris kelionių, kurias jie laiko viena 
kelione, tačiau kurią sudaro segmentai, kuriuose šiuo metu taikomos skirtingos taisyklės, 
metu. Tuo būdu taip pat būtų išspręstas klausimas, kas yra atsakingas, jei atsirastų problemų 
kelionės, kurios metu keičiami lėktuvai viename ar daugiau didžiųjų oro uostų, metu.

Plėtojant sistemingesnį dialogą ir keitimąsi informacija tarp Parlamento ir Jungtinių Valstijų 
Kongreso, aptariant visus su ES ir JAV aviacijos politika susijusius klausimus, būtų labai 
prisidedama prie tolesnių derybų palengvinimo.

Išvada 

Nors ir Jūsų pranešėjas šio antrojo etapo susitarimo tikrai nelaiko idealiu, jame yra svarbių 
nuostatų siekiant pažangos. Juo taip pat išvengiama pavojaus, kad nesudarius tokio susitarimo 
kas nors galėtų pasinaudoti sustabdymo sąlyga. Jei šis susitarimas būtų sustabdytas, Europos 
keleiviai ir oro transporto bendrovės prarastų didelius privalumus, kuriais jie naudojasi nuo 
2008 m. kovo mėn. Dėl šių priežasčių pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti 
Protokolui, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir JAV oro susisiekimo susitarimas.


