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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.) 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos 

ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo 

paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto 

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) 

(Pritarimo procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05255/2014), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo 

administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimą dėl oro susisiekimo paslaugų 

tam tikrų aspektų (08179/2012), 

 

– atsižvelgdamas į prańymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a 

punktą ir 218 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą (C8-0040/2015), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas 

ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0072/2016), 

 

1. pritaria susitarimo sudarymui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

parlamentams ir vyriausybėms bei Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo 

administracinio regiono Makao Vyriausybei. 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Įžanga 

Valstybių narių ir trečiųjų ńalių tarptautiniai aviacijos ryńiai tradicińkai būdavo nustatomi 

dvińaliais oro susisiekimo paslaugų susitarimais. 2002 m. ES Teisingumo Teismas nusprendė, 

kad tradiciniai valstybių narių dvińalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų paskyrimų 

straipsniai pažeidžia ES teisę. Remdamasi tais straipsniais trečioji valstybė gali atsisakyti 

valstybės narės paskirtam, tačiau tai valstybei narei ar jos piliečiams nuosavybės teise 

nepriklausančiam ir jų faktińkai nekontroliuojamam oro vežėjui ińduoti leidimus ar suteikti 

įgaliojimus, juos atńaukti arba sustabdyti jų galiojimą. Tai buvo įvertinta kaip ES oro vežėjų, 

kurie yra įsisteigę vienoje valstybėje narėje, bet priklauso ir yra kontroliuojami kitos valstybės 

narės, diskriminavimas. Tai prieńtarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 

straipsniui, kuriuo garantuojama, kad valstybių narių piliečiai, pasinaudoję įsisteigimo teise, 

valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigę, gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir tos 

valstybės narės piliečiai. Taip pat yra kitų klausimų, pavyzdžiui, konkurencija, kai atitiktis ES 

teisės reikalavimams turėtų būti užtikrinama pakeičiant ar papildant ńiuo metu galiojančias 

dvińalių valstybių narių ir trečiųjų ńalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatas. 

Taip Komisija susitarė dėl susitarimo, kuriuo pakeičiamos kai kurios galiojančių ES valstybių 

narių ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao 15 dvińalių 

susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos. 

Pagrindiniai susitarimo aspektai 

2 straipsnis („Paskyrimo straipsnis“). Susitarimo 2 straipsniu įprastiniai paskyrimo straipsniai 

pakeičiami straipsniu dėl ES teikiamo paskyrimo – taip visiems ES vežėjams sudaromos 

sąlygos naudotis įsisteigimo teise. 

3 straipsnis („Sauga“). Ńia nuostata užtikrinama, kad dvińalių susitarimų saugos nuostatos 

būtų taikomos tais atvejais, kai oro vežėjo reguliavimo kontrolę vykdo kita valstybė narė nei 

ta, kuri tą oro vežėją paskyrė. 

4 straipsnis („Apmokestinimas“). Ńiuo straipsniu reglamentuojamas aviacinių degalų 

apmokestinimas, suderintas Tarybos direktyvoje 2003/96/EB, pakeičiančioje Bendrijos 

energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, visų pirma jos 14 straipsnio 2 

dalyje. 

 

5 straipsnis („Konkurencijos taisyklių atitikimas“). Pagal ńį straipsnį draudžiama 

antikonkurencinė veikla. 

Procedūra 

Susitarimas buvo pasirańytas 2013 m. lapkričio 23 d. Kad galėtų sudaryti Susitarimą, Taryba 

turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 

108 straipsnio 7 dalimi, Parlamentas priima sprendimą vienu balsavimu; negali būti teikiami 

jokie paties susitarimo pakeitimai. Leidžiami tik tokie pakeitimai, kuriais siekiama pakeisti 

rekomendaciją, kaip siūlė antrasis praneńėjas. 

Remdamasis ńia informacija, praneńėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti 

teigiamą nuomonę dėl ńio susitarimo sudarymo. 
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