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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta neuvoston päätökseksi siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan Euroopan 
unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen sopimuksen tekemisestä
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13989/2010),

– ottaa huomioon siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan Euroopan unionin ja Brasilian 
liittotasavallan välisen sopimuksen (11282/2010),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 
2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan, 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 
218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää 
koskevan pyynnön (C7-0336/2010),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A7-0000/2010),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Brasilian liittotasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Tämä suositus koskee luonnosta neuvoston päätökseksi siviili-ilmailun turvallisuutta 
koskevan Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen sopimuksen tekemisestä 
(jäljempänä "sopimus"). Sopimus allekirjoitettiin Euroopan unionin puolesta 14. heinäkuuta 
2010, ja sitä ei tilapäisesti sovelleta. Koska tavaroiden kaupan teknisten esteiden poistaminen 
kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, sopimus voidaan tehdä neuvoston päätöksellä.

Nykyisin ainoastaan kuudella jäsenvaltiolla on Brasilian kanssa tuotteiden sertifiointia 
koskevia kahdenvälisiä sopimuksia. Nämä kahdenväliset sopimukset menevät umpeen sinä 
päivänä, kun sopimus astuu voimaan. Sopimuksesta aiheutuu Euroopan unionille nettohyötyä, 
koska siinä vahvistetaan toteamusten vastavuoroinen tunnustaminen kaikilla 
lentokelpoisuuteen liittyvillä aloilla kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Brasilia on maailman 
kymmeneksi suurin talous ja sen lisäksi EU:n kymmenenneksi suurin kauppakumppani.

Lissabonin sopimus

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, ja sillä laajennettiin olosuhteita, joissa 
kansainvälisen sopimuksen tekemiselle tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Ilmailualan 
sopimukset kuuluvat nyt tähän kategoriaan, koska ne koskevat alaa, jolla sovelletaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä1.

Uuden perussopimuksen mukainen parlamentin tehostettu rooli merkitsee vastuuta 
neuvottelujen seuraamisesta tiiviimmin ja hyödyntäen täysipainoisesti parlamentin 
työjärjestyksen 90 artiklan suomia mahdollisuuksia. On selvästi suotavaa kaikkien osapuolten 
kannalta, että kaikki riittävän merkittävät huolenaiheet, joiden suhteen epäillään parlamentin 
valmiutta myöntää hyväksyntä, yksilöidään ja hoidetaan varhaisessa vaiheessa eikä vasta 
sitten, kun neuvottelut on jo viety päätökseen. Vastaavasti on myönteistä, että sopimusta 
voidaan muuttaa joustavasti liitteitä mukauttamalla, mutta olisi syytä harkita, kuinka 
parlamentille voidaan tiedottaa merkittävimmistä muutoksista.

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen päätavoitteena on helpottaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 
palvelujen kauppaa ja rajoittaa mahdollisimman pitkälle arviointien, testien ja tarkastusten 
päällekkäisyyttä siten, että ne kattavat vain merkittävät sääntelyyn liittyvät erot. Tavoitteena 
oli myös, että kumman tahansa sopimuspuolen hyväksyntäjärjestelmää voidaan käyttää sen 
tarkistamiseen, onko toisen sopimuspuolen vaatimuksia noudatettu.

Sopimuksen sisältö

Sopimuksessa noudatetaan suurin piirtein jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden nykyisten, 
ilmailun turvallisuutta koskevien kahdenvälisten sopimusten rakennetta. Sopimus perustuu 

                                               
1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta.
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niiden tapaan keskinäiseen luottamukseen molempien järjestelmiin ja sääntelyyn liittyvien 
erojen vertailuun. Siksi siinä asetetaan velvoitteita ja määrätään yhteistyömenetelmistä, jotta 
maahantuova viranomainen voi antaa ilmailutuotteelle, osalle tai laitteelle oman 
sertifikaattinsa ilman, että hänen tarvitsee toistaa vievän viranomaisen jo tekemiä arviointeja. 

Sopimuksen liitteissä määritetään, miten tämä yhteistyö ja lentokelpoisuutta ja huoltoa 
koskevien toteamusten vastavuoroinen tunnustaminen olisi hoidettava. Sopimuksessa ei 
ehdoteta ylitettävän sitä, mikä on molemman sopimuspuolen lainsäädännössä sallittua. 
Euroopan unionissa sovellettava laki on asetus (EY) N:o 216/2008 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteet kaikkine muutoksineen. Euroopan unionin järjestelmä on otettu 
täysin huomioon tekstiluonnoksessa, jossa eriytetään selkeästi ilmailualan tuotteiden ja osien 
sekä näiden tuotteiden ja osien suunnitteluun ja valmistukseen osallistuvien organisaatioiden 
hyväksyntään liittyvät tehtävät.

Sopimuksessa määrätään yhteisten komiteoiden ja alikomiteoiden perustamisesta 
lentokelpoisuuden ja huollon sertifioinnin kaltaisilla aloilla. Sopimuksen teksti on laadittu
siten, että sopimuspuolilla on tarvittava liikkumavara reagoida välittömästi 
turvallisuusongelmiin tai ottaa käyttöön korkeampi suojelun taso, kun ne pitävät sitä 
tarpeellisena turvallisuuden vuoksi. Erityismenettelyillä varmistetaan, että molemmat 
sopimuspuolet voivat toimia tällaisissa tilanteissa vaarantamatta sopimusta. 

Päätelmät

Eurooppalaiset ja brasilialaiset yhtiöt hyötyvät huomattavasti sopimuksen soveltamisesta 
tuotteiden hyväksymistä koskevien lyhyempien ja yksinkertaisempien ja siksi edullisempien 
menettelyjen sekä sertifiointia koskevien toteamusten vastavuoroisen tunnustamisen ansiosta. 
Lisäksi sopimuksesta aiheutuu Euroopan unionille nettohyötyä, koska siinä vahvistetaan 
toteamusten vastavuoroinen tunnustaminen kaikilla lentokelpoisuuteen liittyvillä aloilla 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

Esittelijä ehdottaa edellä mainitun perusteella, että parlamentti hyväksyy sopimuksen 
tekemisen. Koska sopimus ei voi tulla voimaan ennen kuin se on tehty, olisi erittäin suotavaa, 
että parlamentin tehtyä päätöksensä neuvosto ei viivyttele menettelyjen päätökseen 
saattamisessa.


