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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13989/2010),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την ασφάλεια της 
πολιτικής αεροπορίας (11282/2010),

– έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 
100, παράγραφος 2, το άρθρο 207, παράγραφος 4, το άρθρο 218 παράγραφος 8, εδάφιο 1 
και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο (α), της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0336/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.



PE452.665v01-00 6/7 PR\838352EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παρούσα σύσταση πραγματεύεται το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΕ και τη Βραζιλία όσον αφορά την ασφάλεια της 
πολιτικής αεροπορίας (εφεξής «Συμφωνία»). Η Συμφωνία υπεγράφη εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Ιουλίου 2010 και δεν έχει τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή. 
Δεδομένου ότι η άρση των τεχνικών εμποδίων στις εμπορευματικές συναλλαγές εντάσσεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, η Συμφωνία μπορεί να συναφθεί με απόφαση 
του Συμβουλίου.

Επί του παρόντος, μόνο έξι κράτη μέλη έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες πιστοποίησης 
προϊόντων με τη Βραζιλία. Αυτές οι διμερείς συμφωνίες θα τερματιστούν την ημέρα που θα 
τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία. Η Συμφωνία είναι οπωσδήποτε επωφελής για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, διότι παγιώνει την αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης σε όλα τα πεδία 
της αξιοπλοΐας για όλα τα κράτη μέλη.  Πρέπει να σημειωθεί ότι η Βραζιλία όχι μόνο είναι η 
δέκατη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως αλλά και ο δέκατος μεγαλύτερος εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ.

Συνθήκη της Λισσαβώνας

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας. Οι αεροπορικές συμφωνίες εντάσσονται πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις διότι 
αφορούν τομέα στον οποίο ισχύει η συνήθης νομοθετική διαδικασία1.

Ο ενισχυμένος ρόλος που ανατίθεται στο Κοινοβούλιο με την νέα Συνθήκη συνεπάγεται την 
αντίστοιχη υποχρέωση της εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων και την 
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που του δίνονται με το άρθρο 90 του Κανονισμού του.
Προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να αναγνωρίζονται εγκαίρως 
οποιεσδήποτε επιφυλάξεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης 
εκ μέρους του Κοινοβουλίου και να αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια μάλλον παρά μετά 
την περάτωση των διαπραγματεύσεων. Επίσης, όσο και αν είναι ευπρόσδεκτη η ευελιξία που 
προσφέρει η δυνατότητα τροποποίησης της Συμφωνίας μέσω αλλαγών στα Παραρτήματα, 
καλό είναι να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο με ποιο τρόπο θα τηρείται το Κοινοβούλιο 
ενήμερο για τις πλέον σημαντικές αλλαγές.

Αντικειμενικοί σκοποί της Συμφωνίας.

Οι κυριότεροι στόχοι της Συμφωνίας είναι να διευκολυνθεί η εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών 
καλυπτόμενων από τη Συμφωνία, να περιοριστούν κατά το δυνατό οι επικαλύψεις σε 
αξιολογήσεις, δοκιμές και ελέγχους επί σημαντικών κανονιστικών διαφορών και να 
χρησιμοποιείται το σύστημα πιστοποίησης εκατέρου των μερών για να ελεγχθεί η 

                                               
1 Άρθρο 218, παράγραφος 6, σημείο (α), στοιχείο (v) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άλλου μέρους.

Το περιεχόμενο της Συμφωνίας

Η Συμφωνία ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη διάρθρωση των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών για την ασφάλεια των αερομεταφορών («BASA») που έχουν συνάψει κράτη μέλη 
με τρίτες χώρες. Βασίζεται, όπως και αυτές, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των ένθεν και 
εκείθεν συστημάτων και στη σύγκριση των ρυθμιστικών αποκλίσεων. Ως εκ τούτου, 
διατυπώνει υποχρεώσεις και παρέχει μεθόδους συνεργασίας ώστε η αρχή εισαγωγής να 
μπορεί να εκδίδει τα δικά της πιστοποιητικά για αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα ή 
εξοπλισμό, χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνει όλες τις αξιολογήσεις που έχει 
πραγματοποιήσει η αρχή εξαγωγής. 

Τα Παραρτήματα της Συμφωνίας καθορίζουν με ποιο τρόπο υλοποιείται αυτή η συνεργασία 
και η αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης στον τομέα την αξιοπλοΐας και της 
συντήρησης Σκοπός της προτεινόμενης συμφωνίας δεν είναι η υπέρβαση των επιτρεπόμενων 
ορίων του εφαρμοστέου δικαίου των συμβαλλομένων μερών. Εφαρμοστέο δίκαιο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 216/2008 και τα αντίστοιχα εκτελεστικά 
μέτρα με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχέδιο κειμένου, διότι προβλέπεται σαφής διάκριση 
καθηκόντων όσον αφορά την πιστοποίηση αεροναυτικών προϊόντων και κατασκευαστικών 
στοιχείων και των οργανισμών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή των εν 
λόγω προϊόντων και κατασκευαστικών στοιχείων.

Από τη Συμφωνία προβλέπεται επίσης η δημιουργία μεικτής επιτροπής και υποεπιτροπών σε 
τομείς όπως η πιστοποίηση στον τομέα την αξιοπλοΐας και η συντήρηση. Το κείμενο της 
Συμφωνίας συντάχθηκε κατά τρόπο ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν την απαραίτητη 
ευελιξία άμεσης αντίδρασης σε τυχόν προβλήματα ασφάλειας ή καθορισμού υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας, το οποίο κρίνουν ενδεδειγμένο για λόγους ασφάλειας. Προκειμένου να 
μπορούν οι δύο πλευρές να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα χωρίς να διακυβεύεται η ισχύς της 
Συμφωνίας, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες. 

Συμπεράσματα

Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι βραζιλιάνικες εταιρίες θα ωφεληθούν σημαντικά από την 
εφαρμογή της Συμφωνίας χάρη στις συντομότερες και απλούστερες, άρα και οικονομικότερες 
διαδικασίες έγκρισης προϊόντων και αμοιβαίας αποδοχής των πορισμάτων πιστοποίησης. 
Εκτός αυτού, η Συμφωνία είναι οπωσδήποτε επωφελής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι 
παγιώνει την αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης σε όλα τα πεδία της 
αξιοπλοΐας για όλα τα κράτη μέλη.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, η εισηγήτρια προτείνει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την 
σύναψη της συμφωνίας. Θα ήταν τέλος σκόπιμο να μην καθυστερήσει το Συμβούλιο στις 
τελικές διαδικασίες μετά την λήψη της απόφασης του Κοινοβουλίου διότι η Συμφωνία δεν 
μπορεί να αρχίσει να ισχύει αν δεν ολοκληρωθεί επισήμως η σύναψή της. 


