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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).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu zmieniającego umowę o 
transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, a 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony 
(15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (15381/2010),

– uwzględniając projekt protokołu zmieniającego umowę z 2007 r. o transporcie lotniczym 
między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (9913/10),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 100 
ust. 2, art. 207 ust. 4, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) oraz art. 218 ust. 8 akapit 
pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-14705/2010),

– 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 i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Kongresowi 
USA.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Obowiązujący od dnia 1 grudnia 2009 r. Traktat z Lizbony zwiększył liczbę przypadków, w 
których do zawarcia umowy międzynarodowej potrzebna jest zgoda Parlamentu. Umowy 
dotyczące ruchu lotniczego zaliczają się obecnie do tej kategorii, ponieważ odnoszą się do 
dziedziny, do której stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą1. Uprzednio w kwestii takich 
umów zasięgano jedynie opinii Parlamentu. W związku z tym omawiany protokół, który ma 
zmienić umowę o transporcie lotniczym, podlega obowiązkowi wydania zgody przez 
Parlament, podczas gdy pierwotna umowa została zawarta po zasięgnięciu jego opinii.

Rynki lotnicze UE-USA ujęte łącznie odpowiedzialne są za około 60% światowego ruchu 
lotniczego. Otwarcie rynku dla przedsiębiorstw lotniczych UE i USA w oparciu o 
niedyskryminacyjne podstawy zaoferowałoby pasażerom i przewoźnikom w transporcie 
lotniczym lepsze usługi, jeśli chodzi o różnorodność i koszty, przyniosłoby znaczące korzyści 
gospodarcze oraz stworzyłoby miejsca pracy. Ponadto zbieżność przepisów mogłaby walnie 
przyczynić się do propagowania uczciwej konkurencji, szczególnie w odniesieniu do dotacji 
państwowych, wymogów społecznych i środowiskowych.

Kontekst negocjacji

Do czasu doraźnego zastosowania początkowej umowy w marcu 2008 r., oferowanie usług 
lotniczych między UE a USA odbywało się w oparciu o umowy dwustronne zawierane 
między poszczególnymi państwami członkowskimi a USA. W listopadzie 2002 r. Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pewne postanowienia tych umów dwustronnych są 
niezgodne z prawem wspólnotowym.

Rada w czerwcu 2003 r. udzieliła zatem Komisji mandatu, który przyjął za cel ustanowienie 
otwartego obszaru lotniczego między UE a USA, utworzenie jednolitego rynku dla transportu 
powietrznego, w ramach którego mógłby być możliwy swobodny przepływ inwestycji oraz w 
którym europejskie i amerykańskie przedsiębiorstwa lotnicze byłyby w stanie oferować usługi 
transportu lotniczego bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym na rynkach krajowych obu stron. 
Uznano jednak, że realizacja tego celu wymagałaby znacznych zmian w przepisach prawa 
Stanów Zjednoczonych, w szczególności usunięcia istniejących ograniczeń w zakresie 
własności i kontroli przedsiębiorstw lotniczych w Stanach Zjednoczonych przez podmioty 
zagraniczne oraz w zakresie kabotażu. Uznano, że można zaakceptować przyjęcie podejścia 
etapowego pod warunkiem, że zagwarantowany zostanie postęp w kierunku przejścia na 
kolejne etapy. 

Umowa pierwszego etapu umożliwiała europejskim przedsiębiorstwom lotniczym latanie z 
wszystkich punktów w UE do wszystkich punktów w USA. Skutkiem tego była 
intensyfikacja usług. Umowa ustanowiła również ściślejszą współpracę między UE a USA z 
myślą o sprostaniu nowym wyzwaniom, jak bezpieczeństwo i środowisko naturalne. 
Zobowiązała ona również obie strony do dalszych negocjacji w celu otwarcia dostępu do 

                                               
1 Art. 218 ust. 6 lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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rynków i zmaksymalizowania korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw lotniczych, 
pracowników i społeczeństw oraz zajęcia się kwestiami dotyczącymi m.in. ułatwień dla 
inwestowania. Co ważne, umowa pierwszego etapu zawierała klauzulę zawieszenia, która 
mogłaby zostać uruchomiona, jeżeli do listopada 2010 r. nie zawarto by umowy drugiego 
etapu.

W następstwie ośmiu rund rozmów dnia 25 marca 2010 r. negocjatorzy zapoczątkowali 
umowę drugiego etapu Umowa ta otworzyła drogę przyszłym możliwościom w zakresie 
dostępu do dodatkowych inwestycji i rynku, jak również wzmocnienia współpracy w 
obszarach regulacyjnych, jak bezpieczeństwo i ochrona, a zwłaszcza środowisko naturalne, co 
do którego obie strony przyjęły specjalne Wspólne oświadczenie w sprawie środowiska 
naturalnego.

Treść drugiego etapu umowy 

Choć drugi etap umowy nie osiąga ostatecznego celu całkowitego otwarcia rynku bez 
jakichkolwiek ograniczeń po obu stronach, zawiera szereg zachęt sprzyjających 
wprowadzaniu reform. W szczególności, po wprowadzeniu w prawie amerykańskim zmiany, 
która umożliwi podmiotom z UE przejmowanie większościowych pakietów własnościowych 
przedsiębiorstw lotniczych z USA, UE zezwoli podmiotom z USA na przejmowanie 
większościowych pakietów własnościowych przedsiębiorstw lotniczych z UE, zaś 
amerykańskie przedsiębiorstwa lotnicze skorzystają z dodatkowego prawa dostępu do rynku 
UE i z niego. 

Umowa wzmocni również współpracę w kwestiach środowiskowych dzięki wymogowi 
zgodności i współdziałania ze środkami rynkowymi (jak np. systemami handlu 
uprawnieniami do emisji), aby uniknąć powielania działań, a także dzięki poprawie 
ekologicznych technologii, zarządzania paliwami i ruchem lotniczym. Po raz pierwszy 
wydzielono artykuł poświęcony społecznemu wymiarowi stosunków w zakresie lotnictwa 
UE-USA. Zapewni to przestrzeganie obowiązujących praw pracowników przedsiębiorstw 
lotniczych. Ponadto umowa podniesie poziom współpracy w zakresie bezpieczeństwa, aby 
lepiej rozdzielać środki, propagując wzajemne poleganie na środkach bezpieczeństwa, jak 
również szybkie i skoordynowane reagowanie na nowe zagrożenia.

Umowa jeszcze bardziej rozszerza rolę wspólnego komitetu UE-USA – organu, który 
monitoruje wdrożenie umowy i koordynuje przepływ różnych aspektów współpracy 
regulacyjnej. Wspólny komitet będzie zatem mógł wzmocnić współpracę poprzez 
promowanie nowych inicjatyw. Nowe przepisy zmniejszą obciążenie administracyjne, m.in. 
dzięki wzajemnemu uznawaniu decyzji regulacyjnych, i zapobiegną rozrzutnemu podwajaniu 
zasobów (np. wspólne inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa, „jeden punkt kontroli 
bezpieczeństwa” i ułatwienie pasażerom podróżowania).

Dojdzie do dalszego otwarcia dostępu do rynku, zaś przewoźnicy lotniczy z UE uzyskają 
lepszy dostęp do transportu lotniczego finansowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pod 
warunkiem wprowadzenia pewnych zmian w ramach prawnych dotyczących ograniczeń w 
związku z poziomem hałasu w portach lotniczych, przedsiębiorstwa lotnicze UE w 
przyszłości uzyskają nowe możliwości gospodarcze w zakresie lotów między USA a krajami 
spoza UE. 
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Ocena

Choć rozwiązania zachęcające do dalszego otwierania rynku są mile widziane, 
rozczarowujący jest brak istotnych postępów w usuwaniu nieaktualnych ograniczeń 
regulacyjnych w dziedzinie inwestycji zagranicznych, gdyż w ten sposób utrzymają się 
istniejące nierówne ograniczenia w zakresie własności i kontroli kapitału zagranicznego w 
Stanach Zjednoczonych. Ponadto przewoźnicy lotniczy z UE uzyskają jedynie ograniczony 
dostęp do transportu lotniczego finansowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. To 
również świadczy o kontynuowaniu niezrównoważonej sytuacji, zwłaszcza, że rządy krajowe 
UE nie wprowadzają podobnych ograniczeń.

Umowa o współpracy w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego oraz 
wymiana najlepszych praktyk w sprawie ograniczenia hałasu stanowią ważny krok na przód. 
Nie należy jednak zapomnieć, że różne aspekty uregulowań w dziedzinie lotnictwa, w tym 
zmniejszenie hałasu i ograniczenie lotów nocnych, powinny być określone na poziomie 
lokalnym i w pełni zgodne z zasadą pomocniczości; Dlatego przy koordynowaniu tych 
zagadnień na poziomie europejskim ważne jest, by Komisja w pełni uwzględniła porządek 
prawny państw członkowskich.

Uznanie znaczenie wymiaru społecznego i odpowiedzialność powierzone wspólnemu 
komitetowi za monitorowanie społecznych skutków umowy oraz wypracowywanie jak 
najwłaściwszych reakcji na nie stanowią ważną innowację drugiego etapu umowy. W tym 
kontekście Komisja powinna wykorzystać umowę do promowania zgodności ze stosownymi 
międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw socjalnych, w szczególności z normami 
zatrudnienia zawartymi w podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP 1930-1999), z wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (1976, 
zmienione w 2000 r.) oraz z Konwencją rzymską o prawie właściwym dla zobowiązań 
umownych (1980).

Szczególnie w świetle obecnej sytuacji międzynarodowej konieczna jest wzmocniona 
konsultacja i współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Nie może ona jednak prowadzić do 
przyjmowania przesadnych i nieskoordynowanych środków, które nie opierają się na 
odpowiedniej ocenie ryzyka.  Środki te muszą wykazywać się ewidentnymi korzyściami, 
które zrównoważyłyby znaczące utrudnienia znoszone przez podróżnych i ich przewoźników. 
Byłoby zatem pożądane, by Komisja i USA ponownie przeanalizowały efektywność 
dodatkowych środków bezpieczeństwa przyjmowanych od 2001 r. w celu eliminacji 
pokrywających się i słabych ogniw w łańcuchu bezpieczeństwa. W związku z tym powinno 
się dążyć do koncepcji „jednego punktu kontroli bezpieczeństwa”, dla uniknięcia ponownych 
kontroli pasażerów i bagażu przy każdej przesiadce.

Kluczowe znaczenie ma to, by wymiana danych osobowych pasażerów między UE i USA 
odbywała się z poszanowaniem prywatności obywateli europejskich i amerykańskich zgodnie 
z kryteriami postulowanymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r.. W 
szczególności każdemu przypadkowi przekazywania danych osobowych powinno 
towarzyszyć zabezpieczenie dla obywateli UE, poszanowanie gwarancji proceduralnych i 
prawa do obrony oraz powinny odbywać się one zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych na szczeblu krajowym i europejskim.  Ponadto pilnie należy wypracować 
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ogólnoświatowe normy ochrony danych i prywatności. 

Równie pożądane jest wzmocnienie współpracy organów UE i USA odpowiedzialnych za 
dziedzinę bezpieczeństwa lotniczego na wszystkich szczeblach. W związku z tym uznaje za 
ważne podkreślenie znaczenia europejskiej „czarnej listy” przewoźników niespełniających 
norm oraz amerykańskiego systemu kontroli norm spełnianych przez przewoźników. Obie 
strony powinny wymieniać się informacjami na ten temat, aby zapewnić podnoszenie 
standardów na szczeblu międzynarodowym. 

Kolejne kroki

Podczas gdy drugi etap umowy stanowi znaczący krok w tym kierunku, ważne jest, by nie 
postrzegać go jako zakończenia procesu tworzenia transatlantyckiego rynku lotniczego. 
Wzmocniona rola wspólnego komitetu oznaczać będzie, że istnieje możliwość ciągłego 
postępu we współpracy regulacyjnej i harmonizacji. Komitet powinno się w szczególności 
zachęcać, by zgodnie z zasadami lepszych uregulowań prawnych opracował dodatkowe 
propozycje dotyczące wzajemnego uznawania decyzji regulacyjnych. Mógłby również wnieść 
wkład w zacieśnioną współpracę w zakresie rozwoju europejskiego i amerykańskiego 
systemu zarządzania ruchem lotniczym („SESAR” i „Next Gen”), które mają zapewnić 
osiągnięcie współdziałania i zgodności, a także pomóc w zmniejszaniu negatywnego 
oddziaływania na środowisko.

Komisja także powinna zapewnić pełne informowanie oraz zasięganie opinii Parlamentu na 
temat pracy wspólnego komitetu z uwagi na znaczenie jego działalności dla europejskich 
obywateli i przedsiębiorstw. 

Jednocześnie musimy pogodzić się z tym, iż szereg zagadnień pozostaje poza zakresem 
obowiązywania zmienionej protokołem umowy. Z tego powodu Komisja powinna 
przygotować się na to, iż będzie negocjować kolejny etap tej umowy, obejmujący następujące 
zagadnienia: 

 dalsza liberalizacja praw przewozowych; 
 dodatkowe możliwości inwestycji zagranicznych;
 wpływ, jaki środki ochrony środowiska oraz ograniczenia infrastrukturalne wywierają 

na korzystanie z praw przewozowych; 
 lepsza koordynacja strategii politycznych dotyczących praw pasażerów w celu 

zapewnienia pasażerom jak najwyższego poziomu ochrony; 

Spójne normy w zakresie praw pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności, mają 
szczególne znaczenie, by pasażerowie nie musieli znosić niespójnego traktowania podczas 
tego, co postrzegają jako pojedynczą podróż, na którą jednak składają się odcinki, które 
obecnie podlegają różnym przepisom.  Dałoby to również odpowiedź na pytanie, kto jest 
odpowiedzialny za problemy, jakie mogą pojawić się podczas lotu, z którymi wiąże się 
przesiadanie się do samolotów na jednym lub wielu węzłach lotniczych. 

Prowadzenie systematyczniejszego dialogu oraz wymiana informacji miedzy Parlamentem a 
Kongresem USA w celu przedyskutowania wszystkich istotnych kwestii dotyczących polityki 
UE-USA w zakresie lotnictwa może rzeczywiście przyczynić się do ułatwienia dalszych 
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negocjacji.

Wniosek 

Podczas gdy sprawozdawca z całą pewnością nie uznaje owego drugiego etapu umowy za 
idealny, stwierdza, że zawiera on ważne elementy wnoszące postęp do tego obszaru. Pozwala 
ona uniknąć zagrożenia uruchomienia klauzuli zawieszenia z powodu braku takiej umowy. 
Zawieszenie mogłoby doprowadzić do utraty przez pasażerów europejskich i 
przedsiębiorstwa lotnicze znaczących zdobyczy, z których korzystali od marca 2008 r. Z tego 
powodu sprawozdawca zaleca, by Parlament wydał zgodę na zawarcie protokołu 
zmieniającego umowę o transporcie lotniczym między UE a USA. 


