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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care trebuie adoptată în numele 

Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul privind transportul aerian dintre 

Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre („acordul”)
1
. 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și 

statele sale membre 

Acest acord este un acord cuprinzător care înlocuiește dispozițiile relevante ale acordurilor 

bilaterale existente încheiate de statele membre cu Canada. Acordul elimină toate restricțiile 

existente în ceea ce privește drepturile transportatorilor aerieni atât din Uniune, cât și din 

Canada de a opera zboruri între puncte din Uniunea Europeană și puncte din Canada. În acest 

sens, acordul elimină obstacolele din calea capacității transportatorilor aerieni din Uniune de a 

beneficia de dreptul de stabilire pe teritoriul Uniunii, inclusiv de dreptul de acces 

nediscriminatoriu la piață, în legătură cu furnizarea de servicii aeriene către și dinspre Canada.  

Acordul a intrat în vigoare la 16 mai 2019.  

2.2. Comitetul mixt 

Comitetul mixt este instituit prin articolul 17 din acord. Sarcinile sale principale sunt de a 

încuraja cooperarea dintre părți și de a examina orice aspect legat de funcționarea sau de 

punerea în aplicare a acestui acord, inclusiv (dar fără a se limita la): (a) examinarea condițiilor 

de piață care afectează serviciile aeriene vizate de acord; (b) schimbul de informații, inclusiv 

consilierea cu privire la modificările aduse legislației și politicilor interne, care afectează 

acordul; (c) examinarea unor domenii potențiale pentru a fi incluse în acord, inclusiv 

recomandarea introducerii unor modificări în textul acordului; (d) recomandarea condițiilor, a 

procedurilor și a modificărilor necesare pentru ca noile state membre să devină părți la acord; 

și (e) discutarea aspectelor legate de investiții, de proprietate și de control și confirmarea 

îndeplinirii condițiilor pentru deschiderea progresivă a drepturilor de trafic, astfel cum se 

prevede în anexa 2 la acord. De asemenea, comitetul mixt dezvoltă cooperarea și încurajează 

schimburile la nivel de experți cu privire la noile inițiative legislative sau de reglementare.  

Comitetul mixt adoptă decizii, în cazul în care acordul prevede în mod expres acest lucru, și 

toate deciziile se iau prin consens. Comitetul mixt își adoptă, printr-o decizie, regulamentul de 

procedură.  

2.3. Actul avut în vedere al comitetului mixt 

În cursul primei sale reuniuni, comitetul mixt urmează să adopte o decizie privind adoptarea 

regulamentului său de procedură („actul avut în vedere”).  

Scopul actului avut în vedere este adoptarea, în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din 

acord, a regulamentului de procedură pe care se bazează organizarea comitetului mixt, pentru 

a permite punerea în aplicare a acordului. 

                                                 
1
 Decizia (UE) 2019/702 a Consiliului din 15 aprilie 2019 privind încheierea, în numele Uniunii, a 

Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o 

parte, și Canada, pe de altă parte. JO L 120, 8.5.2019, p. 1-2. 
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3. POZIȚIA CARE TREBUIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

Poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii ar trebui să vizeze adoptarea regulamentului 

de procedură al comitetului mixt Canada-UE. Această poziție ar trebui să se bazeze pe 

proiectul de decizie a comitetului mixt. 

4. TEMEIUL JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în 

numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest 

organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau 

completează cadrul instituțional al acordului”. 

Conceptul de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul 

normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. El include, de asemenea, 

instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care 

„au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul 

Uniunii”. 

4.1.2. Aplicarea în cazul de față 

Comitetul mixt este un organism instituit printr-un acord, și anume prin Acordul privind 

transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre. 

Actul pe care comitetul mixt este invitat să îl adopte este un act cu efecte juridice, deoarece 

impune părților obligații în temeiul dreptului internațional.  

Actul avut în vedere nu completează și nici nu schimbă cadrul instituțional al acordului. 

Prin urmare, temeiul juridic procedural al propunerii de decizie este articolul 218 alineatul (9) 

din TFUE. 

4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la 

care se adoptă o poziție în numele Uniunii. Dacă actul avut în vedere urmărește două 

obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi 

identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai 

degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de 

obiectivul sau de elementul principal sau predominant. 

4.2.2. Aplicarea în cazul de față 

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la transportul aerian. 

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 100 alineatul (2) din 

TFUE. 
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4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 100 alineatul (2) din TFUE, 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 

5. PUBLICAREA ACTULUI AVUT ÎN VEDERE 

Întrucât actul comitetului mixt va stabili regulamentul său de procedură, este oportună 

publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptare. 
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2019/0260 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului 

mixt instituit prin Acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea 

Europeană și statele sale membre 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 

alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele 

sale membre („acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia (UE) 2019/702 a 

Consiliului
2
 și a intrat în vigoare la 16 mai 2019.  

(2) Articolul 17 din acord instituie un comitet mixt însărcinat să asigure funcționarea și 

punerea în aplicare corespunzătoare a acordului. 

(3) Conform articolului 17 alineatul (8) din acord, comitetul mixt trebuie să își adopte 

propriul regulament de procedură. 

(4) Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a acordului, regulamentul de procedură al 

comitetului mixt ar trebui adoptat. 

(5) Poziția Uniunii în cadrul comitetului mixt ar trebui, prin urmare, să se bazeze pe 

proiectul de decizie a comitetului mixt atașat, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul primei reuniuni a comitetului mixt 

instituit prin articolul 17 din Acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea 

Europeană și statele sale membre, în legătură cu adoptarea regulamentului de procedură al 

comitetului mixt, se bazează pe proiectul de decizie a comitetului mixt atașat la prezenta 

decizie. 

                                                 
2
 JO L 120, 8.5.2019, p. 1. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 


	1. Obiectul propunerii
	2. Contextul propunerii
	2.1. Acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre
	2.2. Comitetul mixt
	2.3. Actul avut în vedere al comitetului mixt

	3. Poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii
	4. Temeiul juridic
	4.1. Temeiul juridic procedural
	4.1.1. Principii
	4.1.2. Aplicarea în cazul de față

	4.2. Temeiul juridic material
	4.2.1. Principii
	4.2.2. Aplicarea în cazul de față

	4.3. Concluzie

	5. Publicarea actului avut în vedere

