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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Decizia Consiliului cu privire la încheierea acordului dintre Uniunea 
Europeană și Republica Federativă a Braziliei privind anumite aspecte ale serviciilor 
aeriene
(13988/2010– C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13988/2010),

– având în vedere proiectul de acord dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă 
a Braziliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (12922/2009),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 100 
alineatul (2), al articolului 218 alineatul (8) primul paragraf și al articolului 218 alineatul 
(6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-
0335/2010),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2010),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Federative a Braziliei. 



PE452.696v01-00 6/7 PR\838716RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În conformitate cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, UE are competență 
exclusivă în ceea ce privește diferite aspecte ale aviației externe care erau înainte reglementate 
de acorduri bilaterale din domeniul serviciilor aeriene încheiate între statele membre și țări 
terțe.

În consecință, Consiliul a autorizat Comisia, în iunie 2003, să demareze negocieri cu țări terțe 
în scopul înlocuirii anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu 
acorduri comunitare. 

Astfel, Comisia a negociat un acord cu guvernul Republicii Federative a Braziliei care 
înlocuiește anumite dispoziții din 12 acorduri bilaterale încheiate între statele membre ale UE 
și Republica Federativă a Braziliei. Acordul a fost semnat la 14 iulie 2010.

Tratatul de la Lisabona

Conform Tratatului de la Nisa, Parlamentul a fost consultat în ceea ce privește acordurile 
internaționale privind transporturile aeriene. Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 
1 decembrie 2009, a extins situațiile în care este necesară o aprobare din partea Parlamentului 
în vederea încheierii unui acord internațional. Acordurile privind serviciile aeriene intră acum 
în această categorie, deoarece ele privesc un domeniu căruia i se aplică procedura legislativă 
ordinară1. Propunerile în curs vizate de aceste schimbări au fost modificate oficial de către 
Comisie prin comunicarea publicată la 2 decembrie 2009 și intitulată „Consecințele intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs 
de desfășurare”2. 

Competențele sporite ale Parlamentului în temeiul noului tratat atrag după sine 
responsabilitatea de a monitoriza mai atent negocierile, utilizând pe deplin posibilitățile 
prevăzute la articolul 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului. În mod evident, 
este în beneficiul tuturor părților interesate să fie identificate și abordate din timp, și nu după 
încheierea negocierilor, orice chestiuni care sunt suficient de importante pentru a împiedica 
Parlamentului să își dea acordul. 

Obiectivele acordului

Articolul 2 (Desemnarea de către un stat membru)
Pentru a evita discriminarea între transportatorii aerieni din UE, clauzele de desemnare 
tradiționale, care se referă la transportatorii aerieni din statul membru care este parte la 
acordul bilateral, sunt înlocuite de o clauză de desemnare a UE, care se referă la toți 
transportatorii din UE.

Articolul 3 (Siguranță)

                                               
1 Articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
2 COM(2009)0665
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Acest articol garantează că dispozițiile privind siguranța din cadrul acordurilor bilaterale se 
aplică în situațiile în care control reglementar asupra unui transportator aerian este efectuat de 
un stat membru diferit de cel desemnat de către transportatorul aerian.

Articolul 4 (Impozitarea combustibilului de aviație)
Întrucât acordurile bilaterale tradiționale au tendința de a exclude carburantul pentru aviație 
de la impozitare, Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității permite o astfel de 
impozitare pentru operațiuni desfășurate pe teritoriul Uniunii Europene.

Articolul 5 (Compatibilitatea cu normele privind concurența) 
Acest articol interzice practicile anticoncurențiale. 

Concluzii

Acordul orizontal cu Brazilia va reinstitui un temei juridic solid pentru relațiile aviatice ale 
UE cu Brazilia. Acesta este un prim pas important pentru consolidarea relațiilor aviatice UE-
Brazilia, care le permite acestora să-și întărească și mai mult cooperarea în domeniul aviației 
și să înceapă negocierea unui acord bilateral global privind serviciile aeriene.

La cererea Comisiei Europene, Consiliul pentru transport al UE i-a acordat acesteia, la 15 
octombrie 2010, un mandat de negociere a unui acord global cu Brazilia privind serviciile 
aeriene, bazat pe combinarea unei deschideri graduale a pieței cu cooperarea și convergența 
reglementară. 

Un astfel de acord ar trebui să genereze avantaje pentru consumatori (prin scăderea prețurilor) 
de până la 460 de milioane de euro. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra ocupării forței 
de muncă și ar trebui să creeze un număr important de noi oportunități de afaceri pentru 
companiile aeriene din UE, precum și avantaje pentru călători.

În lumina celor de mai sus, raportoarea propune ca Parlamentul să aprobe încheierea 
acordului. Având în vedere că acesta nu poate intra în vigoare înainte de a fi încheiat, ar fi de 
dorit ca, după ce Parlamentul ia o decizie, Consiliul să finalizeze procedura în cel mai scurt 
timp. 


