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7. Stadiul actual şi etape viitoare: 

 documentul a fost transmis Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene la 

28.06.2018; 

 la 05.07.2018 au avut loc deliberări în Consiliul UE; 

 la Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia pentru transport și turism 
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I.  CONTEXT  

În anul 2010 Comisia Europeană (responsabil Siim KALLAS, fost comisar responsabil 

pentru transporturi în perioada 2010-2014), printr-o procedură scrisă, a transmis Consiliului 

Uniunii Europene „Propunerea de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor 

statelor membre ale Uniunii Europene reuniţi în cadrul Consiliului referitoare la încheierea 

Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de 

o parte, şi Georgia, pe de altă parte” [COM (2010)339]. Consultarea Parlamentului European 

a fost obligatorie.  

Acest acord a fost negociat în cadrul unui mandat primit de la Consiliu în iunie 2009, prin 

care s-a stabilit crearea unui spațiu aerian comun (CAA) între UE și Georgia, care să extindă, 

în mare măsură, regulile și dispozițiile pieței unice pentru transportul aerian al UE în Georgia, 

la care să se aplice normele europene. De asemenea, acordul urmărește neîngrădirea furnizării 

serviciilor aeriene de către companiile aeriene georgiene. Pe baza directivelor de negociere a 

mandatului, un Proiect de acord cu Georgia a fost parafat de cele două părți la 5 martie 2010. 

Documentul reprezintă rezultatul negocierilor purtate de Comisia Europeană, în numele 

Uniunii Europene și al statelor sale membre, pentru Acordul privind spațiul aerian comun cu 

Georgia. Prin urmare, Acordul a fost semnat la 2 decembrie 2010, în conformitate cu Decizia 

2011/50/UE
1
 a Consiliului, și cu reprezentanții guvernelor statelor membre ale UE reuniți în 

cadrul Consiliului din 15 octombrie 2010.  

                                                 
1 Documentul nu mai este în vigoare de la 28.01.2011. 

http://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=577
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=consil:ST_10711_2018_INIT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0186(NLE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=COM:2010:0339:FIN
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/50(1)/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/50(1)/oj
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Până în anul 2010, serviciile aeriene dintre UE și Georgia s-au desfășurat în baza 

acordurilor bilaterale încheiate între statele membre individuale și Georgia.  

Încheierea unui acord de acest tip în 2010, între UE și statele sale membre, pe de o parte, 

și Georgia, pe de altă parte, a reprezentat o etapă, din cadrul politicii de vecinătate a UE, prin 

care acordurile anterioare bilaterale au fost înlocuite, pentru crearea unui spațiu aerian comun 

între UE și vecinii săi.  

Un raport din 2008 a estimat că o zona aeriană comună UE-Georgia ar putea genera 

25.000 de pasageri în plus și beneficii ale consumatorilor de până la 17 milioane euro în 

primul an efectiv de deschidere a pieței. Documentul actual instituie un comitet mixt care va 

fi responsabil de revizuirea punerii în aplicare a acordului și a efectelor acestuia.  

În concret, acordul propus în 2010 urmărea:  

 deschiderea treptată a pieței în ceea ce privește accesul la rute și capacitate pe bază 

reciprocă; 

 nediscriminarea și condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici, pe 

baza principiilor tratatelor UE; 

 alinierea legislației georgiene în domeniul aviației la legislația UE privind aspecte 

precum siguranța, securitatea și gestionarea traficului aerian. 

Acordul prevede posibilitatea aderării Georgiei la principalul acord multilateral de aviație 

cu țările europene, Spațiul european aeronautic comun (ECAA), semnat în 2006. 

La 10 mai 2011, a fost publicată Decizia Consiliului și a reprezentanților guvernelor 

statelor membre ale UE, reuniți în cadrul Consiliului, referitoare la încheierea Acordului 

privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și 

Georgia, pe de altă parte. Temeiul juridic în baza căruia s-a încheiat acordul a fost art. 100 

alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu art. 218 

alin.(6) lit. (a) punctul (v) și art. 218 alin. (8) primul paragraf.  

Pentru intrarea în vigoare a acordului, fiecare stat membru a trebuit să îl ratifice la nivel 

național. Odată ce procedurile de ratificare au fost încheiate, fiecare stat membru a notificat 

Secretariatul General al Consiliului 

La 7 iunie 2011, documentul a fost prezentat în Parlamentul European, fiind supus 

procedurii primei lecturi.  La 11 octombrie 2011, Comisia pentru transport și turism a adoptat 

raportul întocmit de Thomas ULMER (PPE, DE), în care se recomandă Parlamentului 

European să-și dea consimțământul pentru încheierea Acordului privind spațiul aerian comun 

între Uniunea Europeană și statele sale membre și Georgia. Prin urmare, la 13 octombrie 

2011, a fost prezentată în plenul Parlamentului European „Recomandarea referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în 

cadrul Consiliului cu privire la încheierea Acordului privind spațiul aerian comun dintre 

Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte”, care s-

a concretizat într-un proiect de rezoluție al Parlamentului European.  

La 15 noiembrie 2011, Parlamentul European a adoptat „Rezoluţia legislativă a 

Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 referitoare la proiectul de decizie a 

Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului cu 

privire la încheierea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și 

statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte” . 

La 28 iunie 2018, Consiliul a propus modificarea cadrului legislativ actual, pentru a ține 

seama de hotărârea Curții Europene de Justiție din 28 aprilie 2015 în Cauza C-28/12. În 

concret, Comisia Europeană a solicitat Curții de Justiție anularea Deciziei 2011/708/UE a 

Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în 

cadrul Consiliului, din 16 iunie 2011, privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea 

provizorie a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă 

http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=EN&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=9185%2F11&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28221/THOMAS_ULMER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0344+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0344+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0344+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0344+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0481+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0481+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0481+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0481+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0481+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0495/COM_COM(2018)0495_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0028&from=EN
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parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia 

parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, precum și privind semnarea în numele Uniunii și 

aplicarea provizorie a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale 

acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, 

referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca 

primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a 

treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte
2
. În concret, decizia autorizează semnarea 

acordurilor în cauză în numele Uniunii și prevede aplicarea lor provizorie. 

 Cu privire la fondul problematicii, Curtea a reținut următoarele: 

 normele referitoare la formarea voinței instituțiilor Uniunii sunt stabilite de tratate și 

nu sunt nici la discreția statelor membre, nici a instituțiilor înseși; 

 art. 218 alin. (1) TFUE impune ca acordurile dintre Uniune și țări terțe sau organizații 

internaționale să fie negociate și încheiate în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele 

(2)-(11) ale acestui articol, cu precizarea că statele membre, în calitate de subiecte de drept al 

Uniunii, sunt ținute de ansamblul dispozițiilor articolului amintit; 

 potrivit art. 218 alin. (5) TFUE, Consiliul adoptă decizia care autorizează semnarea 

unor astfel de acorduri și, după caz, aplicarea lor provizorie de către Uniune. Pentru adoptarea 

unei astfel de decizii, statelor membre nu le este recunoscută nicio competență ; 

 conform art. 218 alin. (8) TFUE că, în privința unei decizii precum cea menționată la 

punctul anterior, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. 

 părțile contractante ale unui acord mixt încheiat cu țări terțe sunt, pe de o parte, 

Uniunea și, pe de altă parte, statele membre. În cursul negocierii și al încheierii unui astfel de 

acord, fiecare dintre aceste părți trebuie să acționeze în cadrul competențelor de care dispune 

și cu respectarea competențelor oricărei alte părți contractante. 

 constată că această decizie operează o fuziune între două acte distincte, și anume, pe 

de o parte, un act privind semnarea acordurilor în cauză în numele Uniunii și aplicarea lor 

provizorie de către aceasta din urmă și, pe de altă parte, un act privind aplicarea provizorie a 

acestor acorduri de către statele membre, fără să se poată distinge care act reflectă voința 

Consiliului și care exprimă voința statelor membre. 

 apreciază că statele membre au participat la adoptarea actului privind semnarea 

acordurilor în cauză în numele Uniunii și aplicarea lor provizorie de către aceasta din urmă, în 

condițiile în care, potrivit articolului 218 alineatul (5) TFUE, un astfel de act trebuie să fie 

adoptat numai de către Consiliu. În plus, în calitate de instituție a Uniunii, Consiliul a fost 

implicat în adoptarea actului privind aplicarea provizorie a acestor acorduri de către statele 

membre, în condițiile în care un astfel de act intră, mai întâi, sub incidența dreptului intern al 

fiecăruia dintre aceste state și, apoi, sub incidența dreptului internațional. 

 constată că decizia atacată a fost adoptată în cadrul unei proceduri care cuprindea, fără 

distincție, elemente care țin de procesul decizional propriu al Consiliului și elemente de natură 

interguvernamentală. 

 reamintește că actul privind aplicarea provizorie a acordurilor în cauză de către statele 

membre implică un consens al reprezentanților acestor state și, prin urmare, acordul lor 

unanim, în condițiile în care, potrivit articolului 218 alineatul (8) TFUE, Consiliul trebuie să 

hotărască, în numele Uniunii, cu majoritate calificată. Cele două acte distincte, grupate în 

decizia atacată, nu pot să fie, așadar, adoptate în mod valabil în cadrul unei proceduri unice (a 

se vedea prin analogie Hotărârea Comisia/Consiliul, C-338/01, EU:C:2004:253). 

 arată că principiul obligației de cooperare, impus Uniunii și statelor membre în 

domeniul acordurilor mixte sustrage Consiliul de la respectarea normelor de procedură și a 

modalităților de vot prevăzute la articolul 218 TFUE; 

                                                 
2 Publicată în JO L 283, p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A253&lang=RO&format=pdf&target=CourtTab
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2011:283:TOC
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 a hotărât anularea deciziei atacate.  

 

II. DESCRIEREA DOCUMENTULUI  

 Comisia Europeană a prezentat o propunere modificată de decizie a Consiliului privind 

încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte. 

 Comisia a negociat, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, acordul 

privind spațiul aerian comun cu Georgia, în conformitate cu decizia Consiliului de autorizare 

a Comisiei de deschidere a negocierilor. 

 Acordul urmărește deschiderea treptată a pieței în ceea ce privește accesul la rute și 

reciprocitate; nediscriminare și condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici, 

pe baza principiilor tratatelor UE, precum și alinierea legislației georgiene în domeniul 

aviației la legislația UE (siguranța, securitatea și gestionarea traficului aerian). 

 Art. 3, 4 și 5 din Decizia 2012/708/UE conțin dispoziții privind luarea deciziilor și 

reprezentarea, respectiv informarea Comisiei.  

 Articolele 3, 4 și 5 din Decizia 2012/708 / UE încetează să se aplice. Prin urmare, 

propunerea prezentată modifică propunerea inițială a Comisiei, adoptată la 28 iunie 2010 și 

prezentată ulterior Consiliului. 

 Pentru a facilita examinarea de către Consiliu, întregul text relevant este prezentat ca o 

propunere modificată. 

 

III. LEGISLAȚIA DIN ROMÂNIA 

 

 La 2 iulie și la 3 iulie 2014, Camera Deputaților, respectiv Senatul României, în cadrul 

unei sesiuni extraordinare, au aprobat cu unanimitate Legea de ratificare a Acordului de 

Asociere Uniunea Europeană - Georgia, ţara noastră fiind primul stat membru UE care a 

ratificat acordul respectiv ca urmare a semnării, la 27 iunie 2014, de către prim-ministrul 

Georgiei a Acordului de Asociere, inclusiv a Acordului Aprofundat şi Cuprinzător de Liber 

Schimb, cu Uniunea Europeană. (MAE) 

 

IV. CONCLUZII 

 

Propunerea de modificare a propunerii inițiale, adoptate la 28 iunie 2010,vizează 

respectarea securității legislației Uniunii Europene, în sensul de a asigura conformitatea 

dreptului în vigoare cu hotărârile Curții Europene de Justiție. În concret, propunerea 

urmărește anularea dispozițiilor contrare hotărârii Curții Europene de Justiție din 28 aprilie 

2015 în Cauza C-28/12, prevederi care țin de procedura de adoptare și încheiere a acordurilor 

în numele Uniunii Europene și care nu privesc aspecte care țin de fondul dispozițiilor 

negociate prin acord.  

 

 

 

 Ioana Cristina Vida  

24 septembrie 2018 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/aa6a19fc-33ba-11e2-84d0-01aa75ed71a1/language-ro
https://tbilisi.mae.ro/node/221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0028&from=EN

