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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union 
og Den Føderative Republik Brasiliens regering om civil luftfartssikkerhed
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13989/2010),

– der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative 
Republik Brasiliens regering om civil luftfartssikkerhed (11282/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, 
stk. 2, artikel 207, stk. 4, artikel 218, stk. 8, første afsnit og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, 
litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0336/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Den Føderative Republik Brasiliens regeringer og parlamenter.
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Indledning

Denne henstilling vedrører udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den 
Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om civil luftfartssikkerhed 
(”aftalen”). Denne aftale blev undertegnet for Den Europæiske Union den 14. juli 2010 og 
anvendes ikke provisorisk. Eftersom fjernelsen af tekniske hindringer for samhandelen med 
varer henhører under Unionens enekompetence, kan aftalen indgås ved en rådsafgørelse.

På nuværende tidspunkt har kun seks medlemsstater bilaterale aftaler med Brasilien om 
produktcertificering. Disse bilaterale aftaler vil blive opsagt med virkning fra datoen for 
aftalens ikrafttræden. Aftalen giver Den Europæiske Union en nettofordel, fordi den etablerer 
gensidig anerkendelse af certificeringskonstateringer inden for alle 
luftfartsdygtighedsområder for alle medlemsstater. Det bør bemærkes, at Brasilien ikke blot er 
verdens tiendestørste økonomi, men også EU’s tiendestørste handelspartner.

Lissabontraktaten

Med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, skete der en udvidelse af de 
omstændigheder, hvorunder Parlamentets godkendelse er nødvendig for indgåelsen af en 
international aftale. Luftfartsaftaler falder nu inden for denne kategori, fordi de dækker et 
område, hvor den almindelige lovgivningsprocedure er gældende1.

Parlamentets styrkede rolle under den nye traktat medfører et tilsvarende ansvar for at 
overvåge forhandlingernes forløb nærmere end tidligere, i hvilken forbindelse det skal gøre 
fuld brug af de muligheder, der er fastsat i artikel 90 i Parlamentets forretningsorden. Det er af 
indlysende årsager ønskværdigt for alle parter, at man finder frem til og behandler spørgsmål, 
der er så væsentlige, at de kan skabe tvivl om Parlamentets vilje til at godkende en aftale, på 
et tidligt stade, snarere end efter forhandlingernes afslutning. Ligeledes bør der – samtidig 
med at fleksibiliteten til at ændre aftalen gennem ændringer af bilagene hilses velkommen –
anstilles overvejelser over, hvorledes Parlamentet kan holdes informeret om de vigtigste 
ændringer.

Aftalens formål

Hovedformålet med aftalen er at lette handelen med varer og tjenesteydelser, der er omfattet 
af aftalen, og i videst muligt omfang begrænse dobbeltarbejde i forbindelse med vurderinger, 
prøver og kontrol til tilfælde med afgørende regelforskelle, idet det overlades til hver enkelt 
parts certificeringssystem at kontrollere overensstemmelsen med den anden parts krav.

Aftalens indhold

Aftalen følger i det store hele strukturen i de eksisterende bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler 
mellem medlemsstater og tredjelande. I lighed med disse bygger denne aftale på gensidig 

                                               
1 Artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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tillid til den anden parts system og på sammenligningen af regelforskelle. Den fastlægger 
derfor forpligtelser og samarbejdsmetoder, således at den importerende myndighed kan 
udstede sit eget certifikat for luftfartsproduktet, -apparaturet eller -delen uden at skulle 
dublere alle den eksporterende myndigheds vurderinger.

I aftalens bilag fastlægges, hvordan dette samarbejde og den gensidige anerkendelse af 
certificeringskonstateringer for så vidt angår luftdygtighed og vedligeholdelse skal 
gennemføres. Aftalen indeholder ingen forslag, der går videre, end hvad hver parts gældende 
lovgivning åbner mulighed for. Den gældende lovgivning for Den Europæiske Union er 
forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil med alle senere 
ændringer. Dette indebærer, at EU-systemet afspejles fuldt ud i tekstudkastet, hvor der 
fastsættes klare skel mellem opgaver, hvad angår certificering af luftfartsprodukter og -
komponenter og certificering af organisationer, der beskæftiger sig med konstruktion, 
fremstilling og vedligeholdelse af sådanne produkter og sådanne komponenter.

Aftalen indeholder bestemmelser om nedsættelse af et fælles udvalg og sektorudvalg på 
områder såsom certificering af luftdygtighed og vedligeholdelse. Aftalen er udformet således, 
at parterne får den nødvendige fleksibilitet til at kunne reagere øjeblikkeligt over for 
sikkerhedsproblemer eller fastsætte et højere beskyttelsesniveau, som de anser for nødvendigt 
af sikkerhedshensyn Der er fastsat specifikke procedurer for at sætte parterne i stand til at 
håndtere sådanne situationer, uden at aftalens gyldighed bringes i fare.

Konklusioner

Europæiske og brasilianske virksomheder vil i høj grad nyde godt af anvendelsen af aftalen 
takket være kortere og mere enkle og dermed mindre omkostningskrævende 
produktgodkendelsesprocedurer og gensidig anerkendelse af certificeringskonstateringer.
Desuden giver aftalen Den Europæiske Union en nettofordel, fordi den etablerer gensidig 
anerkendelse af certificeringskonstateringer inden for alle luftfartsdygtighedsområder for alle 
medlemsstater.

Ordføreren foreslår set i lyset af ovenstående bemærkninger, at Parlamentet godkender 
indgåelsen af aftalen. Eftersom den ikke kan træde i kraft, inden den er endeligt indgået, vil 
det være meget ønskværdigt, om Rådet ikke forsinker afslutningen af procedurerne, efter at 
Parlamentet har truffet sin afgørelse.


