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* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China 
inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (11033/2019 – C9-0049/2019 – 
2018/0147(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11033/2019),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de 
Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (09685/2018),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C9-0049/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0041/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Volksrepubliek China.
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TOELICHTING

Achtergrond 

Naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie in de zogenaamde “Open Skies”-
zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 een mandaat verleend om met derde landen 
te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale 
overeenkomsten voor luchtdiensten door een overeenkomst op het niveau van de Unie (het 
“horizontale mandaat”). 

Dergelijke overeenkomsten hebben tot doel alle EU-luchtvaartmaatschappijen niet-
discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de Europese Unie en derde landen te geven en 
derhalve de bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen in 
overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Unie.

De internationale luchtvaartbetrekkingen tussen lidstaten en derde landen worden 
traditiegetrouw vastgelegd in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten, in de bijlagen bij 
die overeenkomsten en in aanverwante bilaterale of multilaterale regelingen. 

De traditionele aanwijzingsbepalingen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten van 
lidstaten zijn echter in strijd met het EU-recht. 

Dergelijke bepalingen verlenen een derde land het recht de machtigingen en vergunningen 
van een luchtvaartmaatschappij te weigeren, in te trekken of op te schorten als die 
luchtvaartmaatschappij door een lidstaat is aangewezen maar niet substantieel in handen is 
van en gecontroleerd wordt door die lidstaat of onderdanen ervan. Dit wordt beschouwd als 
discriminatie van EU-luchtvaartmaatschappijen die op het grondgebied van een lidstaat zijn 
gevestigd maar die in handen zijn van en gecontroleerd worden door onderdanen van andere 
lidstaten. 

Dit is in strijd met artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
dat onderdanen van een lidstaat die hun recht op vrijheid van vestiging uitoefenen, garandeert 
dat ze in de ontvangende lidstaat dezelfde behandeling krijgen als de onderdanen van die 
lidstaat. 

Ook andere aspecten, zoals verplichte handelsovereenkomsten tussen 
luchtvaartondernemingen, moeten in overeenstemming met het EU-recht worden gebracht 
door bestaande bepalingen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en 
derde landen te wijzigen of aan te vullen. 

Belangrijkste bepalingen van de overeenkomst

Overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie en de mechanismen en richtsnoeren in de 
bijlage bij het “horizontale mandaat” heeft de Commissie met de Volksrepubliek China 
(hierna “China” genoemd) onderhandeld over een overeenkomst ter vervanging van sommige 
bepalingen in de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en 
China.

Bij artikel 2 van de overeenkomst worden de traditionele aanwijzingsbepalingen vervangen 
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door een EU-aanwijzingsbepaling, waardoor alle EU-luchtvaartmaatschappijen gebruik 
kunnen maken van het vestigingsrecht. Met artikel 4 worden mogelijke conflicten met de 
mededingingsregels van de Unie opgelost. 

In de overeenkomst worden bepalingen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten 
slechts in zoverre gewijzigd of aangevuld als nodig is om deze in overeenstemming te 
brengen met het Unierecht. De bepalingen van de overeenkomst vervangen de bestaande 
bepalingen in 27 bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en China, of 
zijn een aanvulling daarop.

De overeenkomst dient een fundamentele doelstelling van het externe luchtvaartbeleid van de 
Unie omdat zij de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten in 
overeenstemming brengt met het Unierecht.

De procedure

De onderhandelingen zijn gebaseerd op het door de Raad verleende “horizontale mandaat”, 
rekening houdend met de kwesties die onder het EU-recht en bilaterale overeenkomsten voor 
luchtdiensten vallen.

De Commissie heeft de onderhandelingen gevoerd in overleg met een bijzonder comité, 
overeenkomstig artikel 218, lid 4, VWEU. Ook de luchtvaartsector is tijdens de 
onderhandelingen geraadpleegd. Er is rekening gehouden met de opmerkingen die tijdens 
deze procedure zijn gemaakt. De betrokken lidstaten hebben de juistheid van de vermelde 
bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten geverifieerd. De sector heeft het belang van een 
solide rechtsgrondslag voor zijn commerciële activiteiten beklemtoond.

De onderhandelingen werden in december 2017 met succes afgerond en de overeenkomst 
werd op 20 mei 2019 in Brussel ondertekend1.

Om de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China 
inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten namens de Unie te sluiten, heeft de Raad de 
goedkeuring van het Europees Parlement nodig, zoals vereist krachtens artikel 218 VWEU. 

Overeenkomstig artikel 105 en artikel 114, leden 5, 7 en 8, van het Reglement van het 
Parlement legt de bevoegde commissie een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van de 
voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich bij een enkele stemming uit en er 
kunnen geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen in 
de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur 
voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

Standpunt van de rapporteur

De overeenkomst is een rechtstreeks gevolg van de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 
Deze overeenkomst dient een van de fundamentele doelstellingen van het externe 
luchtvaartbeleid van de Unie, omdat ze de bestaande bilaterale overeenkomsten voor 
luchtdiensten met een cruciale partner van de Europese Unie in overeenstemming brengt met 
het recht van de Unie.

1 Besluit (EU) 2018/1152 van de Raad van 26.6.2018 (PB L 210 van 21.8.2018, blz. 1).
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Gezien het bovengenoemde stelt de rapporteur voor dat de Commissie vervoer en toerisme 
een positieve aanbeveling uitbrengt over de sluiting van deze overeenkomst.
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