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ПЛАН ДІЙ УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗМІН
У СФЕРІ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

У цій статті здійснено правовий аналіз європейської системи повітряних
перевезень, викладено поняття відкритого європейського неба. Автор досліджує зміст
поняття відкрите європейське небо, розкриває зміст заходів, зроблених Європейським
Союзом, з метою використання усіх свобод повітря. У статті досліджуються нові
зміни, які відбулися в системі європейських повітряних перевезень, та робляться
висновки щодо надання та використання усіх свобод повітря Україною.

Інтеграція України у Європейський Союз неможлива без створення відповідних
національно-правових передумов для її здійснення. Що стосується правових засад
співпраці між Україною і європейськими співтовариствами, то їх визначають
насамперед Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС (УПС)

від 14 червня 1994 року [26] та Загальнодержавна програма адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом
України від 18.03.2004 N 1629-IV [25], з метою поетапного впровадження в Україні
вимог міжнародних і європейських стандартів і створення умов для набуття Україною
членства в Спільних Авіаційних Властях країн Європи.

Наразі, у межах держав-членів ЄС діє режим повітряних перевезень, який у
повітряному праві отримав назву „відкрите небо” і який характеризується наданням
повного доступу до ринку повітряних перевезень без обмежень у призначенні
перевізників, маршрутів, прав, ємності, частоти, тарифів і спільного використання
кодів. Основні елементи та принципи режиму „відкрите небо” полягають у такому:

· свобода перевізників здійснювати перевезення між будь-яким пунктом чи
пунктами країн-членів угоди, включаючи пункти, що знаходяться між пунктами
відправлення і призначення, або поза ними, за умови згоди третіх сторін;

· необмежена провізна ємність і частота. Жодних обмежень щодо кількості
пунктів призначення. Рівноцінний доступ до нерегулярних перевезень;

· необмежені експлуатаційні права, включаючи зміну літака, тип повітряного
судна, яке використовується, спільне використання кінцевих пунктів призначення та
змішані права;

· сприятливі конкурентні положення щодо наземного обслуговування, щодо
операцій з продажу та відсутності дискримінації в доступі до митних послуг і належно
розроблені збори з користувачів;

· ціноутворення з „подвійним відхиленням”. У межах такого підходу кожний
перевізник встановлює свої ціни, якщо обидва уряди не вбачають необхідності у
втручанні;

· спільне використання коду перевізника тієї ж країни, за двосторонньою
угодою;

· ліберальні чартерні угоди, коли застосовуються найменш обмежувальні
чартерні правила сторін незалежно від початкового пункту рейсу;

· відсутність обмежень на перерахування та переводу валюти;



· обов’язок щодо недискримінаційної експлуатації автоматизованих систем
бронювання (АСБ) та доступу до них.

Що стосується Євросоюзу, то рішення створити єдиний європейський авіаційний
ринок стало частиною дій на шляху створення єдиного внутрішнього ринку згідно з
Єдиним Європейським Актом. До початку процесу, який у 1993 році призвів до
створення єдиного авіаційного ринку, цей ринок у Європі складався з різних
національних ринків. Вітчизняні повітряні послуги в межах кожної країни
регулювалися національним законодавством. Міжнародні повітряні перевезення в
Європі базувалися на двосторонніх договорах про повітряні послуги між відповідними
країнами. Хоча деякі з угод й були порівняно ліберальними, усі вони містили традиційні
обмеження щодо власності та контролю, а також багато з цих угод обмежували провізну
ємність та доступ до ринку. Крім того, дуже часто вони містили вимогу щодо
призначення лише одного національного авіаперевізника та експлуатацію лише чітко
визначених маршрутів. Міжнародні тарифи встановлювалися під егідою ІАТА і, як
правило, підлягали регламентації зі сторони уряду. Процес лібералізації був завершений
через тридцять років після заснування Економічного Співтовариства та прийняття
багатьох законодавчих актів.

Початок був покладений зі вступом у силу в 1958 році Римської Угоди (далі –
Угода про заснування ЄС чи Угода).  Однак лише стаття 84 (2) (нині – ст. 80 §2) чітко
пов’язувалася з повітряним транспортом. В Угоді зазначалося, що: „Рада може
вирішити кваліфікованою більшістю голосів, чи можуть, а якщо можуть, то якою мірою
і у відповідності з якою процедурою бути прийняті відповідні положення для морського
та повітряного транспорту” [24].

Через те, що держави-члени мали свій погляд на роль спільної транспортної
політики, пропозиції Європейської Комісії щодо встановлення конкурентноздатної
системи повітряних перевезень виявлялися безрезультатними й постійно відмінялися
Радою Міністрів (далі – Рада) до 1983 року. У січні 1983 року Парламент подав скаргу
до Суду Європейських Співтовариств (далі – Європейський Суд або Суд) на підставі
статті 175 Угоди на бездіяльність Ради Міністрів у транспортній сфері. 1985 року
Європейський Суд вирішив, що стаття 175 (1) (а) та (б) Угоди достатньо чітко вимагає
від Ради Міністрів вживати належних заходів для застосування політики перевезень
усередині Співтовариства та регулювання каботажних прав [23]. Раді Міністрів було
надано певний час для вжиття відповідних заходів.

Поки розглядалася ця справа, Європейська Комісія 20 березня 1984 року
опублікувала Другий меморандум щодо цивільної авіації, який включав пропозиції
щодо застосування правил конкуренції у сфері повітряних перевезень і був
спрямований на лібералізацію існуючих двосторонніх авіаційних угод між країнами-
членами. У 1985 р. Європейська Комісія представила Раді Міністрів Білу
Книгу (White Paper) щодо завершення формування внутрішнього ринку до 1992 р.

Саме цей Меморандум у поєднанні із судовим рішенням 1985 р. в
транспортній сфері призвели до початку першої стадії процесу лібералізації повітряних
перевезень у ЄС.

„Перший пакет” заходів був прийнятий 14 грудня 1987 (набув чинності 1988 року)
та складався з: директиви Ради Міністрів 87/601 щодо тарифів на регулярні
перевезення, яка надавала право авіаційним органам держав-членів схвалювати тарифи
авіаперевізників [8]; рішення Ради Міністрів 87/602 щодо розподілу ємності і доступу
до ринку авіаперевізників держав-членів Європейського Співтовариства (далі – ЄС) [9];
регламенту Ради Міністрів 3975/87 щодо процедур застосування правил конкуренції в
повітряному секторі [10], у якому детально пояснювалося як застосовувати статті 85 та
86 Угоди про заснування ЄС до повітряного транспорту; регламенту Ради 3976/87 щодо
пояснення застосування статті 85 (3) Угоди до певних категорій договорів і спільної



практики в галузі повітряних перевезень [11].
Європейська Комісія, у свою чергу, опублікувала три директиви: 2671/88 [1],

2672/88 [2] і 2673/88 [3], які встановлювали вимоги до низки винятків для
авіаперевізників згідно зі статті 85 (3). Ці директиви діяли до 1 січня 1991 року.

Усі ці зміни мали на меті розширити доступ на маршрути третьої та четвертої
„свобод”; встановити гнучніші тарифи; гнучнішій розподіл ємності; вільний доступ
нових авіаперевізників на ринок. Але це ще не було автоматичне надання ліцензій чи
автоматичне призначення багатьох авіаперевізників на маршрутах, де рух це дозволяв,
чи дозвіл на більше використання п’ятої „свободи” при регулярних перевезеннях між
центральними та невеликими аеропортами. Ці заходи передбачали трирічний
перехідний період, після закінчення якого мав застосовуватися більш ліберальний
підхід, щоб до 1992 року досягнути кінцевої мети – створення єдиного внутрішнього
ринку [19, ст. 4].

„Перший пакет” застосовувався лише до польотів між країнами-членами ЄС і не
поширювався на польоти країн-членів у треті держави та навпаки, а також не
застосовувався до національних польотів, тобто до каботажу. Зважаючи на відсутність
серйозних змін, які запроваджувалися „першим пакетом”, у вересні 1989 року
Європейська Комісія опублікувала пропозиції стосовно другої стадії лібералізаційного
процесу щодо регулярних повітряних перевезень.

Засновуючись на цих пропозиціях, Рада Міністрів у червні 1990 року
прийняла „Другий пакет” заходів, який набув чинності 11 серпня і встановлював
гнучніші ціни, відходив від принципу чіткого регулювання ємності та запроваджував
більш лібералізований доступ до ринку повітряних перевезень при застосуванні правил
конкуренції. Однак пропозиції Європейської Комісії щодо включення до другої стадії
прав каботажу були відхилені Радою.

До цього „пакету” входили регламенти Ради Міністрів 2342/90 [12], 2343/90 [13],
2344/90 [14]. Згідно з ними тарифи повинні були схвалюватися зацікавленими
державами-членами. При чому, вперше Європейським Співтовариством був
застосований метод подвійного відхилення: дві країни мали відхилити запропоновані
тарифи, інакше вони вступали в силу. Однак це могло застосовуватися лише у випадках,
коли тарифи перевищували звичайну розцінку щонайменше на п’ять відсотків. Лише
від 1  січня 1993  року подвійне відхилення почало поширюватися на всі тарифи.
Уведення цих регламентів, а також регламенту Європейської Комісії 84/91 [4] щодо
встановлення пасажирських та вантажних тарифів, дозволило авіаперевізникам вводити
нижчі тарифи не тільки на ринках третьої та четвертої „свобод”, а також і на ринках
п’ятої „свободи”.

Пакет рішень, прийнятих у 1992 році, так званий „третій пакет”, набув чинності 1
січня 1993 року та включав такі положення: видання державами-членами
експлуатаційних ліцензій повітряним перевізникам, які засновані на території
Співтовариства (регламент 2407/92 від 23 липня 1992 р. щодо спільних правил видачі
ліцензій авіаперевізникам) [16]; згідно ст. 3, §3 авіаперевізники могли здійснювати свою
діяльність лише за наявності належних експлуатаційних ліцензій.  Згідно зі ст.  4,  §1 і 2
такі ліцензії надавалися лише компаніям держав-членів ЄС. Доступ авіаперевізників
держав-членів на внутрішні лінії ЄС (регламент 2408/92 від 23 липня 1992 щодо
доступу на внутрішні повітряні лінії Співтовариства авіаперевізників Співтовариства)
[17].

Згідно зі ст. 2. б) авіаперевізники Співтовариства – це авіаперевізники, які мають
вказану експлуатаційну ліцензію, якщо остання надана відповідно до положень
регламенту № 2407/92. Ця стаття містила також положення, що авіаперевізники
Співтовариства мають право здійснювати польоти на всіх лініях ЄС. §2 цієї статті
вказував на можливість до 1 квітня 1998 року передбачити виключення з цього



положення у випадку каботажу [17]. Це було зроблено для поступової лібералізації
при обміні комерційними „свободами повітря”. Встановлення тарифів на сполученнях
всередині ЄС і фрахт повітряних послуг (регламент 2409/92 від 23 липня
1992 р.  щодо тарифів на повітряні перевезення)  [18].  У ст.  1 цього регламенту
визначалися критерії та процедури, які застосовувалися при встановленні тарифів на
пасажирські перевезення та фрахт. Але згідно з §2 та 3 ст. 1 положення щодо тарифів і
фрахту не застосовувалися, якщо це авіаперевізники ЄС. У статті 5 зазначалося, що
авіаперевізники могли самостійно встановлювати тарифи. Однак стаття 6
встановлювала два випадки, коли держави-члени мали змогу використовувати свої
повноваження в цій сфері. По-перше, це встановлення занадто високих тарифів, по-
друге, – занадто низьких. Цей регламент офіційно скасовував регламент 2343/90.

У цілому запропоновані заходи запроваджували: вільний доступ до ринку
перевізників Європейського Співтовариства; вільне призначення необмеженої кількості
авіаперевізників; вільний вибір маршрутів всередині Співтовариства; вільний
послідовний каботаж (однак з обмеженням ємності при здійсненні каботажу протягом
перехідного періоду); вільне користування п’ятою „свободою повітря”; вільне
ціноутворення тарифів (за винятком занадто низьких чи високих, або методу подвійного
відхилення); компетенцію Європейського Співтовариства в зовнішніх зносинах на
підставі статті 84  (2),  а не на підставі статті 113; залучення нерегулярних повітряних
перевезень і їхнього застосування за подібних умов (за винятком ціноутворення при
певних категоріях чартеру й вантажних розцінок); гармонізацію технічної безпеки та
стандартів. При здійсненні перевезень між членами Співтовариства та третіми країнами
мали застосовуватися правила конкуренції Європейського Співтовариства, а
Європейській Комісії надавалося право діяти проти антиконкурентних угод чи практики
на таких ринках.

Що стосується вантажних перевезень, то ще до прийняття „третього пакету” та
його вступу в дію, 1991 р. був прийнятий регламент Ради Міністрів № 294/91 [15]. Його
основні положення стосувалися більш ліберального підходу до правил володіння
авіаперевізниками. Водночас передбачалося надання третьої, четвертої та п’ятої
„свобод повітря” на внутрішніх маршрутах Співтовариства, необмежена частота як для
регулярних, так і нерегулярних вантажних перевезень.

Тоді ж країни-члени ЄС, які вважали, що для адаптації національних ринків до
умов єдиного європейського повітряного простору потрібен час, отримали змогу робити
все поступово. Був встановлений перехідний період, впродовж якого діяли положення,
які обмежували право на доступ у певних галузях. Найважливіше обмеження
стосувалося права каботажу, яке було скасовано 1 квітня 1997 року. Хоча, як уже було
зазначено автором, дозволявся послідовний каботаж [19, ст. 4].

Крім того, відміна обмежень щодо доступу до ринку, провізної ємності, частоти
польотів і встановлення тарифів дозволили застосовувати справжніх законів із
конкуренції для захисту від антиконкурентної політики та зловживань домінантним
становищем на ринку повітряних послуг. Дійсно, від 1987 р. Європейській Комісії були
надані повноваження застосовувати правила конкуренції, які містяться в статтях 81 і 82
Угоди про заснування ЄС, до повітряних перевезень всередині ЄС. Зокрема, ст. 81
забороняє будь-які угоди між підприємствами, які можуть запобігти, обмежити чи
порушити конкуренцію, якщо тільки ці угоди не сприяють зростанню виробництва чи
розподілу товарів, або сприяють технічному чи економічному прогресу. Стаття 82
забороняє зловживання домінантним положенням [24].

У квітні 1997 року кінцевий етап створення спільного ринку авіаперевезень у
рамках ЄС був завершений. Були зняті всі обмеження на каботажні перевезення, тобто
на ринках 15 держав-членів Європейського Союзу були зняті всі обмеження для
регулярних польотів авіакомпаній країн-членів. Політика „відкритого неба” стала



реальністю. Незалежно від того, де вони базуються, авіаперевізники Євросоюзу
отримали можливість безперешкодно літати всередині будь-яких держав-членів
Співтовариства. Наприклад, ірландська бюджетна компанія Ryan Air може мати кілька
баз у Європі і перевозити пасажирів, скажімо, із Франції в Німеччину, незважаючи на
те,  що заснована вона в Ірландії. Але така політика мала застосовуватися лише
всередині ЄС і не поширювалася на треті країни.

Європейська Комісія опублікувала в листопаді 1996 року результати оцінки впливу
„третього пакету” заходів з лібералізації повітряних перевезень. У своїй оцінці
Європейська Комісія дійшла висновку, що лібералізація здійснювалася поступово, що
Співтовариству вдалося знайти баланс між конкуренцією та контрольними механізмами
[22, ст. 10].

1998 року Європейський Парламент затвердив пропозицію стосовно того, що
правила,  які регулюють конкуренцію в межах ЄС, мають також застосовуватися й за
його межами. Тобто, щоб однаковий режим конкуренції (включаючи надання звільнень
стосовно деяких видів спільної діяльності авіакомпаній), який застосовується до
повітряного транспорту в межах ЄС, застосовувався також при виконанні повітряних
перевезень маршрутами з країн Співтовариства до третьої країни [20, ст. 14].

Водночас ЄС проводилася робота зі створення спільного авіаційного простору між
Співтовариством і державами Східної і Центральної Європи для сприяння лібералізації і
зміцненню позицій авіаперевізників. Тому в 2000 р. був створений проект угоди між ЄС
і 10 країнами Центральної та Східної Європи (Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина,
Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія), а також Кіпром і Мальтою
щодо створення Європейського спільного авіаційного простору, який був поданий на
розгляд міністрам транспорту цих країн [21, ст. 15]. Початок цього був покладений

11 листопада 1996 року, коли Рада Міністрів затвердила мандат Європейської
Комісії на проведення переговорів з цими країнами щодо умов їхньої участі в діяльності
спільного європейського авіаційного ринку [22, ст. 10]. Європейський спільний
авіаційний простір пропонувалося створити в межах однієї багатосторонньої угоди на
базі угод про асоціацію, укладених з багатьма країнами Східної Європи. За умови
прийняття такої угоди всі авіаперевізники отримали б право здійснювати перевезення в
межах території, яка охоплюється угодою, керуючись нормами права ЄС у сфері
повітряного транспорту. До цих норм включалися: правила видачі ліцензій і доступу до
ринку (економічна відповідність); правила конкуренції (заборона зловживання
домінантним положенням); обов’язок недискримінації (на підставі національності);
ємність та тарифи; безпека польотів; державна допомога. Тобто в результаті підписання
такої угоди ці країни інкорпорували б до свого національного законодавства норми
Співтовариства у сфері управління повітряним транспортом.

Так, відповідно до робочого документа Європейської Комісії [6]
потенційними партнерами зовнішньої авіаційної політики можна вважати: Марокко,
Алжир,  Туніс,  Єгипет,  Палестинську Автономію,  Ізраїль,  Йорданію,  Ліван,  Сирію,
Туреччину, Болгарію, Румунію, Албанію, Боснію та Герцеговину, Хорватію,
Македонію, Сербію та Чорногорію, Молдову, Україну та Білорусь.

Однак спочатку зазначені країни повинні довести, що вони будуть виконувати
вимоги ЄС у сфері безпеки польотів, що зараз зроблено не всіма цими країнами. Що
стосується, зокрема, України й Молдови, Європейська Комісія буде проводити
моніторинг їхнього подальшого розвитку в законодавчій, економічній та індустріальній
сферах в авіаційній галузі в контексті їхньої інтеграції до пан-європейських авіаційних
структур для надання конкретних пропозицій. Що стосується підкомітетів, заснованих
відповідно до положень Угод про партнерство та співробітництво України й Молдови
відповідно, то вважається доцільним у їхніх межах провести форуми з метою
офіційного оформлення висновків моніторингу [6, ст. 5].



Що ж стосується країн Західних Балкан, то у своєму документі „Західні Балкани та

Європейська інтеграція” Європейська Комісія заохочує сприяти пожвавленню процесу,
беручи до уваги досвід процесу розширення. До того ж Європейська Комісія
запропонувала Раді Міністрів адаптувати мандат 1996 р. так, щоб він поширювався на
західні балканські країни. Що було зроблено 5 червня 2003 р., коли Європейська
Комісія отримала мандат на ведення переговорів з третіми країнами [6, ст. 6].

У 1999 році ЄС і Швейцарія підписали угоду про повітряний транспорт (набула
чинності 2002 року), згідно з якою передбачалася повна інтеграція Швейцарії в межах
загальноєвропейського авіаційного простору. В основу договору були покладені такі
принципи: взаємна лібералізація режиму перевезень (відповідне законодавство ЄС щодо
права на перевезення); свобода створення підприємств; а також проведення
консультацій і гарантії стосовно угод з третіми країнами та міжнародними
організаціями [27]. Ця угода, що підлягала ратифікації державами та схваленню
Європейським парламентом, поширюється на всі маршрути між будь-яким пунктом у
ЄС та Швейцарії чи в державі-члені ЄС. Тобто Швейцарія стала частиною його
спільного авіаційного простору.

Отже, нині практика Європейського Союзу полягає у вільному наданні доступу до
ринку повітряних перевезень у межах регіону. Тому Україні необхідно бути готовою
вносити до своїх двосторонніх угод з країнами-членами ЄС необхідні зміни, які будуть
розглядатися як необхідні умови для вступу.

Крім того, 5 червня 2003 р.  Радою Міністрів ЄС був погоджений пакет заходів,
який засновує нові межі для проведення переговорів у галузі міжнародного повітряного
транспорту [7]. Зазначені заходи мають гарантувати, щоб двосторонні угоди
відображали правові зобов’язання, які випливають з Угоди про заснування ЄС. Пакет
зазначених заходів складається з трьох елементів:

· мандат на проведення переговорів Єврокомісією зі Сполученими Штатами
від імені Співтовариства та його держав-членів з метою встановлення відкритого
авіаційного простору, який включатиме два ринки;

· мандат на проведення переговорів, який уповноважує Комісію вести
переговори від імені Співтовариства та його держав-членів з будь-якою іншою країною
з метою виправлення юридичних проблем, визначених Судом (так званий
„горизонтальний мандат”);

· загальний підхід, у межах якого кожна окрема держава-член
уповноважується розпочинати переговори та укладати угоди з іншими країнами. Однак
держави-члени несуть правове зобов’язання забезпечити, щоб їхні двосторонні угоди
були приведені у відповідність із законодавством Співтовариства [7, ст. 8-16].

Нас цікавить саме „горизонтальний мандат” і загальний підхід. Згідно з цими
положеннями Європейська Комісія та держави-члени розробили стандартні тексти для
тих сфер,  які підпадають під двосторонні угоди і яких стосується рішення Суду.
Зокрема, було розроблене стандартне робоче положення, яке стосується
авіаперевізників Співтовариства. Це положення засноване на регламенті 2407/92 від 23
липня 1992 щодо спільних правил видачі ліцензій авіаперевізникам Співтовариства [16].
Тобто згідно із зазначеним положенням Україна має взяти на себе зобов’язання та
внести у свої двосторонні угоди з державами-членами ЄС зміни, що призначений нею
авіаперевізник засновується згідно з Угодою про заснування ЄС та отримує ліцензію на
здійснення перевезень у відповідності з правом Європейського Союзу. Крім того,
ефективний регулятивний контроль за авіаперевізником здійснюється державою-членом
Співтовариства, яка видала ліцензію та відповідним авіаційним органом, чітко
визначеним у призначенні. Водночас скасування або призупинення дозволу країною-
членом ЄС стосовно України буде можливим, коли призначений авіаперевізник не буде



заснований згідно з Угодою про заснування ЄС, чи не буде мати ліцензії,
отриманої згідно з правом ЄС.

Текст зазначеного положення був надісланий Європейською Комісією 8 серпня
2003 р. до Державного департаменту авіаційного транспорту України за повної
підтримки держав-членів ЄС. Вимогою Європейської Комісії є внесення тексту
зазначеного стандартного пункту щодо призначення авіаперевізників у всі двосторонні
угоди, укладені між Україною та державами-членами Європейського Співтовариства, а
також будь-яких інших положень Співтовариства, які стосуватимуться конкретної
угоди. До того, як будуть внесені ці зміни, нова ситуація означатиме, що наявні
двосторонні угоди України про повітряні сполучення з державами-членами ЄС можуть
бути опротестовані в межах законодавства ЄС.

У результаті рішень Ради можна виділити два способи, якими можуть бути внесені
необхідні зміни до існуючих двосторонніх угод. Можна піти шляхом розробки
Європейською Комісією єдиної угоди, коли остання виступатиме від імені
Співтовариства та держав-членів у межах „горизонтального мандату”. Як альтернатива,
окремі держави-члени будуть домовлятися з Україною на двосторонньому рівні про
внесення змін до теперішніх угод.

На разі Україна не внесла змін до чинних угод про повітряне сполучення. У той же
час Європейська Комісія вважає внесення таких змін до існуючих двосторонніх угод
України про повітряне сполучення з державами-членами ЄС необхідним з метою
уникнення юридичних ускладнень.

В той же час 18 березня 2004 р. вступив у силу закон України „Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу” [25].

У Розділі IV „Етапи адаптації законодавства” цього закону зазначено, що перший
етап виконання програми розрахований на 2004-2007 рр. Згідно з розділом V „Мета та
завдання першого етапу виконання Програми” пріоритетними сферами, в яких
здійснюється адаптація законодавства України, є сфери визначені статтею 51 Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами членами від 14 червня 1994 року [26], серед яких є
транспортна сфера. Під час виконання Програми у сфері повітряного транспорту будуть
визначені акти aquis communautaire, які регулюють правовідносини у вказаній сфері, та
буде здійснений комплексний порівняльний аналіз регулювання правовідносин в
Україні та в Європейському Союзі у вказаній сфері. Після цього буде здійснений
економічний, соціальний та політичний аналіз наслідків реалізації рекомендацій та
підготовлений перелік законопроектних робіт з їх подальшим прийняттям.

Саме з огляду на прийняття цього закону та Плану дій Україна-Європейський
Союз можна стверджувати, що зміни в повітряному законодавстві України
невідворотні. Постає лише питання, який шлях обрати: чи прийняття єдиної угоди, чи
внесення змін до угод у кожному конкретному випадку. Можливо, прийняття єдиної
угоди буде доцільнішим, оскільки під час переговорів з Європейською Комісією можна
дещо змінити формулювання запропонованих положень, а з іншого боку міркування
наступні: наразі Євросоюз нараховував 15 країн, але зараз їх кількість постійно
збільшується і вже перевищує 25.  Тобто, щоб відповідати поставленим перед нею
вимогам, Україна, як країна, що бажає стати членом ЄС, постійно буде перебувати в
процесі внесення змін до чинних угод про повітряне сполучення. Однак прийняття
єдиної угоди усуває дані проблеми, оскільки автоматичним шляхом після її вступу в
силу, двосторонні угоди України з державами-членами ЄС, як теперішніми, так і
майбутніми, будуть відповідати поставленим перед нею вимогам та не суперечити
законодавству ЄС, процес адаптації до якого вже розпочався в Україні.
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В статье осуществлен правовой анализ европейской системы воздушных
перевозок, изложено понятие открытого европейского неба. Автор анализирует
содержание понятия открытое европейское небо, раскрывает суть мероприятий,
осуществленных Европейским Союзом в целях использования всех свобод
воздуха. В статье исследуются новые изменения, которые произошли в
системе европейских воздушных перевозок, и делаются выводы относительно
предоставления и использования свобод воздуха Украиной.

In this article the author has accomplished legal analysis of the European air transport
system to provide the reader with definition of Open European Sky. Legal contest of so-called
Open European Sky is described. The author describes 3 steps made by European Union to
use all air freedoms. The article also deal with the newest changes in European air transport
and makes certain recommendations as to issues of providing and using all package of air
freedoms by Ukraine.
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