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Objaśnienie używanych znaków
*
***
***I
***II
***III

Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
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 w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą
Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych
(06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))
(Zgoda)
Parlament Europejski,
– uwzględniając projekt decyzji Rady (06646/2010),
– uwzględniając projekt umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą
i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
(06190/2009),
– 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 (C7-0103/2010),
– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,
– uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0361/2010),
1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Unii Gospodarczej i Walutowej
Afryki Zachodniej.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wspólnota
posiada wyłączne kompetencje w zakresie wielu aspektów stosunków zewnętrznych
w dziedzinie lotnictwa, które tradycyjnie regulowane były dwustronnymi umowami
o przewozach lotniczych pomiędzy państwami członkowskimi a krajami trzecimi.
W związku z tym w czerwcu 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji
z państwami trzecimi w celu zastąpienia niektórych postanowień obecnie obowiązujących
umów dwustronnych umowami wspólnotowymi.
Dlatego Komisja wynegocjowała umowę z Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej,
zastępującą niektóre postanowienia istniejących 47 umów dwustronnych o przewozach
lotniczych między państwami członkowskimi UE a państwami członkowskimi Unii
Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej.
Zasadnicze elementy tej umowy:
Artykuł 2 (klauzula wyznaczania) – 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.
Artykuł 5 (opodatkowanie paliwa lotniczego) – podczas gdy w tradycyjnych umowach
dwustronnych dąży się powszechnie 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 mających miejsce na terytorium
Unii Europejskiej.
Artykuł 6 dostosowuje postanowienia umów dwustronnych, które są wyraźnie
antykonkurencyjne (obowiązkowe umowy handlowe pomiędzy liniami lotniczymi), do
unijnego prawa ochrony konkurencji.
Załączniki 1 i 2 zawierają wykaz umów dwustronnych oraz ich artykułów, o których mowa
w art. 1-7 proponowanej umowy.
Umowa wynegocjowana przez Komisję została podpisana w dniu 30 listopada 2009 r. i jest
stosowana tymczasowo.
Parlament jest uprawniony do udzielenia zgody na zawarcie tej umowy, zgodnie z art. 81
Regulaminu. Parlament podejmie decyzję w drodze zwykłego głosowania; nie można składać
żadnych poprawek do samej umowy.
W świetle powyższego sprawozdawca proponuje, aby Komisja Transportu i Turystyki wydała
pozytywną opinię w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy.
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