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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie pewnych aspektów 
przewozów lotniczych
(14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (14876/2010),

– uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu w sprawie pewnych aspektów przewozów lotniczych (07170/2009),

– uwzględniając art. 100 ust. 2 i art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej(C7-0366/2010),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2010),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Międzynarodowe stosunki w dziedzinie lotnictwa między państwami członkowskimi 
a krajami trzecimi są zwyczajowo regulowane dwustronnymi umowami o przewozach 
lotniczych. W 2002 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że tradycyjne klauzule 
wyznaczania stosowane przez państwa członkowskie w umowach dwustronnych o 
przewozach lotniczych są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Umożliwiają one bowiem 
krajom trzecim odrzucenie, wycofanie lub zawieszenie pozwolenia lub upoważnienia 
wydanego danemu przewoźnikowi lotniczemu, wyznaczonemu przez państwo członkowskie, 
w którym jednak to państwo członkowskie ani jego obywatele nie posiadają przeważającej 
części udziałów i nie sprawują nad nim faktycznej kontroli. Sytuację tę uznano za 
dyskryminację przewoźników unijnych mających siedzibę na terytorium jednego z państw 
członkowskich, ale będących własnością i pozostających pod kontrolą obywateli innych 
państw członkowskich. Jest to niezgodne z art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, który gwarantuje obywatelom państw członkowskich korzystającym ze 
swobody przedsiębiorczości w innym przyjmującym państwie członkowskim traktowanie na 
równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego. Istnieją także inne kwestie, 
takie jak konkurencja, w których przypadku należy zapewnić zgodność z prawem UE przez 
zmianę lub uzupełnienie obowiązujących postanowień dwustronnych umów o przewozach 
lotniczych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi.

Dlatego Komisja wynegocjowała umowę zastępującą niektóre postanowienia istniejących 
17 umów dwustronnych o przewozach lotniczych zawartych pomiędzy państwami 
członkowskimi UE a Wietnamem.

Zasadnicze elementy umowy

Artykuł 2 (klauzula wyznaczania): celem uniknięcia dyskryminacji wśród przewoźników 
lotniczych UE zwyczajowe klauzule wyznaczania, które odnoszą się do przewoźników 
lotniczych państwa członkowskiego będącego stroną umowy dwustronnej, zastępuje się 
klauzulą wyznaczania UE dotyczącą wszystkich przewoźników UE. Celem jest zapewnienie 
wszystkim przewoźnikom unijnym niedyskryminującego dostępu do tras między Unią 
Europejską a Wietnamem.

Artykuł 3 (bezpieczeństwo): przepis ten gwarantuje, że zawarte w umowach dwustronnych 
postanowienia w zakresie bezpieczeństwa mają zastosowanie do sytuacji, gdy kontrola 
regulacyjna nad przewoźnikiem jest sprawowana przez inne państwo członkowskie niż 
państwo, które wyznaczyło tego przewoźnika.

Artykuł 4 (zgodność z zasadami konkurencji): artykuł ten zakazuje praktyk 
antykonkurencyjnych.

Umowa została podpisana dnia 4 października 2010 r. W celu zawarcia umowy Rada musi 
uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 81 Regulaminu Parlament 
podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania, przy czym nie ma możliwości wnoszenia 
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poprawek do samej umowy.

W świetle powyższego sprawozdawca proponuje, by Komisja Transportu i Turystyki wydała 
pozytywną opinię w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy.


