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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.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между 
Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия относно 
някои аспекти на въздухоплавателните услуги
(13988 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (13988/2010),

– като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Федеративна 
република Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги 
(12922/2009),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 100, параграф 2, член 218, параграф 8, първа алинея, както и член 218, 
параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС 
(C7-0335/2010),

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

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7-0004/2011),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

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

Въведение

Съобразно постановеното от Съда на Европейския съюз, ЕС има изключителна 
компетентност по отношение на различните аспекти на външното въздухоплаване, 
които по традиция се уреждаха чрез двустранни споразумения за въздухоплавателни 
услуги между държавите-членки и трети страни.

Вследствие на това на 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне 
преговори с трети страни, за да се заменят определени разпоредби в действащите 
двустранни споразумения със споразумения с ЕС. 

По този начин Комисията е постигнала споразумение с Федеративна република 
Бразилия, което заменя определени разпоредби в съществуващите 12 двустранни 
споразумения за услуги в сферата на въздухоплаването между държавите-членки на ЕС 
и Федеративна република Бразилия. Споразумението беше подписано на 14 юли 2010 г.

Договорът от Лисабон

Съгласно Договора от Ница, при провеждането на преговорите, Парламентът трябваше 
да бъде консултиран относно международни въздухоплавателни споразумения. 
Договорът от Лисабон, влязъл в сила на 12 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 процедура.1 Предложенията в ход, засегнати от тези промени, бяха 
официално изменени от Комисията в съобщение, публикувано на 2 декември 2009 г., 
относно „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“.2 

По-голямата роля на Парламента по новия договор предполага съответна отговорност 
за по-близко наблюдение на провеждането на преговори, като се използват изцяло 
възможностите, предвидени в член 90 от Правилника за дейността на ЕП. Очевидно за 
всички страни е желателно всички достатъчно важни опасения, които биха могли да 
поставят под въпрос готовността на Парламента да даде одобрение, да се 
идентифицират и разгледат на ранен етап, а не след приключване на преговорите. 

Цели на споразумението

Член 2 (Определяне от държава-членка)
За да се избегне дискриминация между въздушните превозвачи от ЕС, традиционните 

1 Член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския 
съюз. 
2 COM(2009)0665.
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клаузи за определяне, които се отнасят до въздушните превозвачи на държавата-членка, 
страна по двустранното споразумение, се заменят с клауза за определяне на ЕС, която 
се отнася до всички превозвачи от ЕС.

Член 3 (Безопасност)
Разпоредбата гарантира, че разпоредбите относно безопасността в двустранните 
споразумения са приложими спрямо ситуации, когато регулаторният контрол върху 
даден въздушен превозвач се упражнява от държава-членка, различна от държавата-
членка, определила въздушния превозвач.
 
Член 4 (Данъчно облагане на авиационното гориво)
Като се има предвид, че при традиционните двустранни споразумения е налице 
тенденция към общо освобождаване на авиационното гориво от данъчно облагане, 
Директива 2003/96/ЕО на Съвета относно преструктурирането на правната рамката на 
Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията 
позволява такова данъчно облагане за операции в рамките на територията на 
Европейския съюз.

Член 5 (Съвместимост с правилата за защита на конкуренцията) 
Този член забранява антиконкурентните практики.

Заключения

Хоризонталното споразумение с Бразилия ще възстанови солидното правно основание 
за отношенията на ЕС с Бразилия в областта на авиацията. Това е важна първа стъпка в 
посока укрепване на отношенията между ЕС и Бразилия в областта на авиацията, която 
позволи на Бразилия и ЕС да засилят още повече авиационното сътрудничество и да 
преминат към преговори за цялостно споразумение относно въздухоплавателните 
услуги между Бразилия и ЕС.

По искане на Европейската комисия съветът на ЕС по въпросите на транспорта на 15 
октомври 2010 г. даде мандат на Европейската комисия да договори цялостно 
споразумение относно въздухоплавателните услуги с Бразилия, основаващо се на 
комбинация от постепенно отваряне на пазара и регулаторно сътрудничество и 
съгласуване. 

Очаква се споразумението да бъде в състояние да генерира потребителски излишък 
(ползи под формата на по-ниски тарифи) в размер до 460 млн. евро. То ще има 
положително въздействие по отношение на заетостта и се очаква да създаде значителни 
нови възможности за търговска дейност за авиокомпаниите от ЕС, както и ползи за 
пътуващите.

Предвид гореизложеното докладчикът предлага Парламентът да даде своето одобрение 
за сключване на споразумението. Тъй като то не може да влезе в сила, докато не бъде 
сключено, би било желателно Съветът да приключи процедурите без ненужно забавяне, 
след като Парламентът вземе решение. 
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