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Verklaring van de gebruikte tekens

* 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 Republiek der Filipijnen 
inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15056/2018),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de 
Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten1,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C8-0051/2019),

– gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0000/2019),

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 
van de Republiek der Filipijnen.

1 PB L 322 van 18.12.2018, blz. 3.
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TOELICHTING

Achtergrond

Jarenlang hebben lidstaten van de Unie bilaterale overeenkomsten over luchtdiensten met 
derde landen gesloten. De aanwijzingsbepalingen in deze overeenkomsten waren evenwel in 
strijd met het EU-recht omdat zij een derde land het recht verlenen de machtigingen en 
vergunningen van een luchtvaartmaatschappij te weigeren, in te trekken of op te schorten als 
deze luchtvaartmaatschappij door een lidstaat is aangewezen maar niet substantieel in handen 
is van en gecontroleerd wordt door deze lidstaat of onderdanen ervan. Het Hof van Justitie 
heeft bepaald dat dit neerkomt op 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 (artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie).

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 
luchtvervoersovereenkomsten 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.

Het onderhandelingsproces

Aangezien sommige bepalingen van de tien bilaterale overeenkomsten over luchtdiensten 
tussen lidstaten en de Republiek der Filipijnen in strijd waren met het EU-recht heeft de 
Commissie op 27 mei 2016 een voorstel voorgelegd inzake de sluiting van de overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde 
aspecten van luchtdiensten. Aan het einde van het onderhandelingsproces ondertekenden de 
twee partijen op 29 november 2018 in Brussel de ontwerpovereenkomst, en op 18 februari 
2019 verzocht de Raad het Europees Parlement om goedkeuring.

Inhoud van de overeenkomst 

Om het "horizontale mandaat" na te leven heeft de Commissie met de Republiek der 
Filipijnen onderhandeld over een overeenkomst ter vervanging van sommige bepalingen in de 
bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek 
der Filipijnen. Bij artikel 2 van de ontwerpovereenkomst worden de traditionele 
aanwijzingsbepalingen vervangen door een "EU-aanwijzingsbepaling", waardoor alle 
EU-luchtvaartmaatschappijen gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht. Artikel 5 
voorziet in een oplossing voor mogelijke conflicten met de mededingingsregels van de Unie.

Daarnaast zijn er andere bepalingen, met name betreffende belasting op vliegtuigbrandstof en 
verplichte handelsovereenkomsten tussen luchtvaartondernemingen, ingevoerd om 
overeenstemming met het EU-recht te waarborgen door bestaande bepalingen in bilaterale 
luchtdienstovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen te wijzigen of aan te vullen.


