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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за подписване на споразумение 
между Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия 
за безопасност на гражданското въздухоплаване
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта за решение на Съвета (13989/2010),

– като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и 
правителството на Федеративна република Бразилия за безопасност на 
гражданското въздухоплаване (11282/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 
100, параграф 2, член 207, параграф 4, член 218, параграф 8, алинея първа и член 
218, параграф 6, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (C7-0336/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2010),

1. одобрява сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки и на Федеративна република Бразилия.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Предмет на настоящата препоръка е проектът за решение на Съвета за подписване на 
споразумение между Европейския съюз и правителството на Федеративна република 
Бразилия за безопасност на гражданското въздухоплаване (наричано по-нататък 
„споразумението“). Споразумението беше подписано от името на Европейския съюз на 
14 юли 2010 г. и не се прилага временно. Тъй като премахването на техническите 
бариери пред търговията със стоки е от изключителната компетентност на Съюза, 
споразумението може да бъде сключено с решение на Съвета.

В момента само шест държави-членки имат двустранни споразумения с Бразилия, 
които обхващат сертифицирането на продукти. Тези двустранни споразумения ще 
бъдат прекратени от датата на влизане в сила на споразумението. Споразумението 
представлява нетна полза за Европейския съюз, тъй като с него ще се установи взаимно 
признаване на констатации по сертифицирането във всички области на летателната 
годност за всички държави-членки.  Следва да се отбележи, че Бразилия е не само 
десетата по големина икономика в света, но и заема десето място сред най-значимите 
търговски партньори на ЕС.

Договорът от Лисабон

Договорът от Лисабон, влязъл в сила на 12 декември 2009 г., разшири обхвата на 
обстоятелствата, при които одобрението на Парламента се изисква за сключване на 
международно споразумение. Понастоящем въздухоплавателните споразумения 
попадат в тази категория, тъй като обхващат сфера, за която се прилага обикновената 
законодателна процедура1.

По-голямата роля на Парламента по новия договор предполага съответна отговорност 
за по-близко наблюдение на провеждането на преговори, като се използват изцяло 
възможностите, предвидени в член 90 от Правилника за дейността на ЕП. Очевидно за 
всички страни е желателно всички достатъчно важни въпроси, които биха могли да 
поставят под въпрос готовността на Парламента да даде одобрение, да се 
идентифицират и разгледат на ранен етап, а не след приключване на преговорите. Също 
така, макар гъвкавостта за промяна на споразумението чрез промени в приложенията 
към него да заслужава да бъде приветствана, следва да се помисли как Парламентът 
може да продължи да бъде информиран за най-важните промени.

Цели на споразумението

Основните цели на споразумението бяха улесняване на търговията със стоки и услуги, 
включени в обхвата на споразумението, ограничаване във възможно най-голяма степен 
на дублирането на оценки, изпитания и контролни мерки по отношение на 

                                               
1 Член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския 
съюз.
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съществените регулаторни различия, както и да се разчита на системата за 
сертифициране на всяка от страните за проверка на съответствието с изискванията на 
другата страна.

Съдържание на споразумението

Споразумението най-общо следва структурата на съществуващите двустранни 
споразумения за безопасност на въздухоплаването („BASA“) между държави-членки и 
трети държави. Подобно на тях то се основава на взаимното доверие в системата на 
другата страна, както и на сравнението между регулаторните различия. Следователно 
то възлага задължения и предоставя методи на сътрудничество, така че органът на 
внасящата страна да може да издаде свой собствен сертификат за въздухоплавателния 
продукт, част или устройство, без да дублира всички оценки, извършени от органа на 
изнасящата страна.

В приложенията към споразумението се определя как следва да се осъществяват 
сътрудничеството и взаимното признаване на констатации по сертифицирането в 
областта на летателната годност и техническото обслужване. Споразумението не 
предлага да се излезе извън границите на това, което е разрешено от приложимото 
право на всяка от страните. Приложимото право за Европейския съюз е Регламент (ЕО) 
№ 216/2008 и неговите мерки за изпълнение, включително всички изменения във 
връзка с това. Системата на Европейския съюз е изцяло отразена в проекта на текста, 
който установява ясно разделение на задачите по отношение на сертифицирането на 
въздухоплавателни продукти и компоненти и организациите, участващи в 
проектирането и производството на такива продукти и компоненти.

Споразумението предвижда учредяването на съвместен комитет и подкомитети в 
области като сертифицирането на летателната годност и техническото обслужване. 
Текстът на споразумението е съставен така, че да позволи на страните необходимата 
гъвкавост за незабавен отговор на проблеми, свързани с безопасността, или за 
повишаване на нивото на защита, което страните считат за целесъобразно с оглед на 
безопасността. Предвидени са специални процедури, за да се даде възможност на двете 
страни да реагират на такива ситуации, без да излагат на риск валидността на 
споразумението. 

Заключения

Европейските и бразилските дружества ще имат значителна полза от прилагането на 
споразумението благодарение на по-кратки, по-прости и съответно по-евтини 
процедури за одобряване на продуктите и взаимно признаване на констатациите по 
сертифицирането. Освен това споразумението представлява нетна полза за 
Европейския съюз, тъй като с него ще се установи взаимно признаване на констатации 
по сертифицирането във всички области на летателната годност за всички държави-
членки.

Предвид гореизложеното докладчикът предлага Парламентът да даде своето одобрение 
за сключване на споразумението. Тъй като то не може да влезе в сила, докато не бъде 
сключено, би било желателно също така Съветът не се бави с финализирането на 
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процедурите след решението на Парламента. 


