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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 Socialistă Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor 
aeriene 
(14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14876/2010),

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă 
Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (07170/2009),

– având în vedere articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (5) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (C7-0366/2010),

– 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 
Socialiste Vietnam.
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Introducere

Relațiile internaționale aviatice dintre statele membre și țările terțe au fost reglementate în 
mod tradițional prin acorduri bilaterale privind serviciile aeriene. În 2002, Curtea de Justiție a 
UE a hotărât că clauzele tradiționale de desemnare tradiționale din acordurile bilaterale 
privind serviciile aeriene încheiate de statele membre contravin legislației comunitare. Aceste 
clauze permit unei țări terțe să respingă, să retragă sau să suspende permisele sau autorizațiile 
unui transportator aerian care a fost desemnat de un stat membru, dar care nu se află în 
proprietatea și sub controlul efectiv al acelui stat membru sau al unor resortisanți ai săi. S-a 
constatat că acest fapt reprezintă o discriminare față de transportatorii aerieni din UE stabiliți 
pe teritoriul unui stat membru, dar deținuți și controlați de resortisanți ai altor state membre. 
Acest fapt contravine articolului 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care 
garantează, pentru resortisanții statelor membre care și-au exercitat dreptul de stabilire, 
aplicarea în statul membru gazdă a unui tratament egal cu cel aplicat resortisanților statului 
membru respectiv. Există probleme suplimentare, cum ar fi concurența, în cazul căreia trebuie 
asigurată respectarea legislației comunitare prin modificarea sau completarea dispozițiilor 
existente din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între state membre și țări 
terțe.

Astfel, Comisia a negociat un Acordul care înlocuiește cele 17 acorduri bilaterale existente 
privind serviciile aeriene încheiate între statele membre ale UE și Vietnam. 

Principalele aspecte ale acordului

Articolul 2 (clauza de desemnare): 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. Acordul are ca obiectiv acordarea dreptului la 
acces nediscriminatoriu la rutele dintre Uniunea Europeană și Vietnam.

Articolul 3 (siguranță): 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: (Compatibilitatea cu normele în domeniul concurenței) Acest articol interzice 
practicile anticoncurențiale.

Acordul a fost semnat la 4 octombrie 2010. Pentru a încheia Acordul, Consiliul are nevoie de 
aprobarea Parlamentului European. În conformitate cu articolul 81 din Regulamentul său de 
procedură, Parlamentul se exprimă prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui 
amendament privind acordul în sine. 

Pe baza celor menționate anterior, raportorul sugerează Comisiei TRAN să exprime un aviz 
favorabil privind încheierea prezentului acord.


