
PR\840928DA.doc PE454.413v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Transport- og Turismeudvalget

2007/0082(NLE)

15.12.2010

***
UDKAST TIL HENSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske 
Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af 
lufttrafik
(14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Dominique Riquet



PE454.413v01-00 2/6 PR\840928DA.doc

DA

PR_NLE-AP_art90

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)



PR\840928DA.doc 3/6 PE454.413v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................6



PE454.413v01-00 4/6 PR\840928DA.doc

DA



PR\840928DA.doc 5/6 PE454.413v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 
Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik
(KOM14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14876/2010),

– der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union
og Den Socialistiske Republik Vietnams regering 
om visse aspekter af lufttrafik (07170/2009),

– der henviser til artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 218, 
stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(C7-0366/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2011),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Den Socialistiske Republik Vietnams regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning

De internationale luftfartsforbindelser mellem medlemsstaterne og tredjelande har traditionelt 
været styret af bilaterale luftfartsaftaler. EU-Domstolen traf i 2002 afgørelse om, at de 
traditionelle udpegningsbestemmelser i medlemsstaternes bilaterale lufttrafikaftaler strider 
mod fællesskabsretten. De giver nemlig tredjelande ret til at afslå, tilbagekalde eller 
suspendere tilladelser eller godkendelser til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har 
udpeget, men som ikke hovedsagelig ejes og reelt kontrolleres af den pågældende 
medlemsstat eller statsborgere i denne. Det blev konkluderet, at dette var diskriminerende 
over for luftfartsselskaber fra EU, der er etableret på en medlemsstats område, men ejes og 
kontrolleres af statsborgere i andre medlemsstater. Dette er i strid med artikel 49 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som sikrer statsborgere i en medlemsstat, der har 
benyttet sig af deres ret til frit at etablere sig, samme behandling i værtsmedlemsstaten som 
den, denne medlemsstats egne statsborgere nyder. Der er også andre områder, f.eks. 
konkurrence, hvor der må sikres overensstemmelse med EU-retten ved at ændre eller supplere 
eksisterende bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og tredjelande.

Kommissionen har således forhandlet sig frem til denne aftale, der skal erstatte visse 
bestemmelser i de 17 eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og 
Vietnam. 

De vigtigste elementer i aftalen

Artikel 2 (udpegningsbestemmelse): For at undgå forskelsbehandling mellem 
luftfartsselskaber fra EU er de traditionelle udpegningsbestemmelser, som kun henviser til 
luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den bilaterale aftale, erstattet med en EU-
udpegningsbestemmelse, som henviser til alle luftfartsselskaber fra EU. Formålet er at give 
alle EU-luftfartsselskaber adgang til luftruter mellem EU og Vietnam uden 
forskelsbehandling

Artikel 3 (flyvesikkerhed): Denne bestemmelse sikrer, at sikkerhedsbestemmelserne i 
bilaterale aftaler finder anvendelse i tilfælde, hvor myndighedskontrollen med et 
luftfartsselskab udøves af en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har udpeget 
luftfartsselskabet.

Artikel 4 (forenelighed med konkurrencereglerne): Med denne artikel forbydes 
konkurrenceforvridende praksis.

Aftalen blev undertegnet den 4. oktober 2010. Rådet har brug for Europa-Parlamentets 
godkendelse for at kunne indgå aftalen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 
81 træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles 
ændringsforslag til selve aftalen. 

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at Transport- og Turismeudvalget afgiver 
positiv udtalelse om indgåelsen af denne aftale.


