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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos 
Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymo projekto
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (13989/2010),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės 
susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos projektą (11282/2010),

– atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalį, 218 straipsnio 8 dalies pirmą 
pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0336/2010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A7-0000/2010),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir 
Brazilijos Federacinės Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Ši rekomendacija skirta Tarybos sprendimo dėl ES ir Brazilijos susitarimo dėl civilinės 
aviacijos saugos (toliau – Susitarimas) sudarymo projektui. Susitarimas 2010 m. liepos 14 d. 
pasirašytas Europos Sąjungos vardu ir nėra laikinai taikomas. Kadangi techninių kliūčių 
prekybai prekėmis pašalinimas priskiriamas išimtinei Sąjungos kompetencijai, Susitarimą 
galima sudaryti Tarybos sprendimu.

Šiuo metu tik šešios valstybės narės turi dvišalius susitarimus su Brazilija dėl produktų 
sertifikavimo. Šie dvišaliai susitarimai neteks galios nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos. 
Susitarimo projektas apskritai naudingas Europos Sąjungai, nes visoms valstybėms narėms 
bus numatytas abipusis visų tinkamumo skrydžiams sričių sertifikavimo išvadų pripažinimas.  
Derėtų nurodyti, kad Brazilija ne tik turi dešimtą pagal dydį  pasaulio ekonomiką, bet ir yra 
dešimta pagal dydį ES prekybos partnerė.

Lisabonos sutartis

Pagal 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Lisabonos sutartį buvo išplėstos sąlygos, kurioms 
esant tarptautinio susitarimo sudarymui būtinas Parlamento pritarimas. Šiuo metu aviacijos 
susitarimai patenka į šią kategoriją, nes jie priskiriami sričiai, kuriai taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra1.

Padidintas pagal naująją sutartį Parlamento vaidmuo sąlygoja atitinkamą įpareigojimą atidžiau 
stebėti derybų eigą visapusiškai išnaudojant Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnyje 
numatytas galimybes. Aišku, kad visoms šalims naudingiausia, jog visi pakankamai svarbūs 
klausimai, dėl kurių kyla abejonė, ar Parlamentas pasirengęs suteikti pritarimą, būtų nustatomi 
ir nagrinėjami ankstyvajame etape, o ne po to, kai derybos jau užbaigtos. Lygiai taip pat, nors 
pritariama lankstumui, kai galima iš dalies pakeisti susitarimą keičiant jo priedus, reikėtų 
pamąstyti apie tai, kaip Parlamentas galėtų būti nuolat informuojamas apie svarbiausius 
pakeitimus.

Susitarimo tikslai

Pagrindiniai Susitarimo tikslai – palengvinti prekybą prekėmis ir paslaugomis, kurioms 
taikomas Susitarimas, kuo labiau apriboti vertinimų, bandymų ir patikros veiksmų kartojimąsi 
juos taikant, kai yra esminių reglamentavimo skirtumų, taip pat taikyti bet kurios iš šalių 
sertifikavimo sistemą tikrinant atitiktį kitos šalies reikalavimams.

Susitarimo turinys

Bendra Susitarimo struktūra panaši į esamus dvišalius valstybių narių ir trečiųjų šalių 
aviacijos saugos susitarimus (DASS). Kaip ir kiti, šis susitarimas grindžiamas abipusiu 
pasitikėjimu kitos šalies sistema ir reguliavimo skirtumų palyginimu. Todėl jame nustatomi 

                                               
1 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktis.
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įpareigojimai ir numatomi bendradarbiavimo būdai, kad importuojanti institucija galėtų 
išduoti savo pačios sertifikatą aviacijos produktui, daliai ar prietaisui, nekartodama visų 
eksportuojančios institucijos atliktų įvertinimų. 

Susitarimo prieduose nustatoma, kaip turėtų vykti šis bendradarbiavimas ir abipusis 
sertifikavimo išvadų dėl tinkamumo skrydžiams ir techninės priežiūros pripažinimas. 
Susitarime nesiūloma nieko, ko neleidžiama pagal taikytinus susitariančiųjų šalių teisės aktus. 
Taikytinas Europos Sąjungos teisės aktas – Reglamentas (EB) Nr. 216/2008 ir jo 
įgyvendinimo priemonės, įskaitant visus jų pakeitimus. Į Europos Sąjungos sistemą 
visapusiškai atsižvelgiama dokumento projekte, kuriame aviacijos produktų ir dalių 
sertifikavimo užduotys aiškiai atskiriamos nuo tokių produktų ir dalių projektavimo ir 
gamybos veikloje dalyvaujančių organizacijų sertifikavimo užduočių.

Susitarime numatyta įsteigti jungtinį komitetą, taip pat tinkamumo skrydžiams ir techninės 
priežiūros sertifikavimo bei panašių sričių pakomitečius. Susitarimo tekstas parengtas taip, 
kad susitariančiosios šalys galėtų nedelsdamos lanksčiai reaguoti į saugos problemas arba 
nustatyti aukštesnio lygio apsaugą, kuri, jų manymu, atitinka saugos reikalavimus. Kad 
susitariančiosios šalys galėtų spręsti tokias problemas nekeldamos grėsmės Susitarimo 
galiojimui, numatytos specialios procedūros. 

Išvados

Trumpesnės, paprastesnės ir todėl ne tokios brangios produktų patvirtinimo procedūros ir 
abipusis sertifikavimo išvadų pripažinimas leis ES ir Brazilijos bendrovėms turėti didelės 
naudos iš Susitarimo taikymo. Be to, Susitarimo projektas apskritai naudingas Europos 
Sąjungai, nes visoms valstybėms narėms bus numatytas abipusis visų tinkamumo skrydžiams 
sričių sertifikavimo išvadų pripažinimas.

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas pastabas, pranešėja siūlo, kad Parlamentas suteiktų savo 
pritarimą Susitarimo sudarymui. Kadangi nesudarytas susitarimas negali įsigalioti, būtų labai 
pageidautina, kad, vos tik Parlamentas priims sprendimą, Taryba neatidėliotų procedūrų 
užbaigimo. 


