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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību 
un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdību par civilās aviācijas drošību
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (13989/2010),

– ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvās 
Republikas valdību par civilās aviācijas drošību (11282/2010),

– ņemot vērā Padomes sniegto piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 207. panta 4. punktu, 218. panta 8. punkta pirmo 
daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7-0336/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7-0000/2010),

1. piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Brazīlijas Federatīvās Republikas valdībai un 
parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Šis ieteikums attiecas uz Padomes lēmuma projektu par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas 
Savienību un Brazīliju par civilās aviācijas drošību (turpmāk „Nolīgums”). Nolīgumu Eiropas 
Savienības vārdā parakstīja 2010. gada 14. jūlijā un tas vēl pagaidu kārtībā nav piemērots. Tā
kā tehnisko šķēršļu novēršana preču tirdzniecībā ir ekskluzīva Savienības kompetence, 
Nolīgumu var noslēgt, pieņemot Padomes lēmumu.

Tikai sešām dalībvalstīm pagaidām ir divpusēji nolīgumi ar Brazīliju par ražojumu 
sertificēšanu. Divpusējie nolīgumi zaudēs spēku līdz ar šā Nolīguma stāšanos spēkā. 
Nolīgums sniegs Eiropas Savienībai labumu, ja tā iedibinās sertifikācijas atzinumu abpusējas 
atzīšanas kārtību visās lidojumderīguma jomās attiecībā uz visām dalībvalstīm. Jānorāda, ka 
Brazīlija ir ne tikai desmitā lielākā ekonomika pasaulē, bet arī desmitais lielākais ES 
tirdzniecības partneris.

Lisabonas līgums

Lisabonas līgums, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, palielināja to gadījumu skaitu, kad 
ir nepieciešama Parlamenta piekrišana starptautiska nolīguma noslēgšanai. Gaisa 
pārvadājumu nolīgumi tagad atbilst šai kategorijai, jo tie ietilpst jomā, uz kuru attiecas parastā 
likumdošanas procedūra1.

Parlamenta lomas pieaugums, ko nosaka jaunais Līgums, nozīmē pienākumu ciešāk uzraudzīt 
sarunu vešanas procesu, pilnībā izmantojot iespējas, kas paredzētas Parlamenta Reglamenta 
90. pantā. Visas iesaistītās puses vēlas, lai visas vērā ņemamās bažas par Parlamenta gatavību 
sniegt piekrišanu tiktu apzinātas un risinātas jebkurā agrīnā stadijā, nevis pēc tam, kad ir 
noslēgušās sarunas. Tāpat, lai gan ir vēlama tāda elastība, lai varētu grozīt Nolīgumu, grozot 
tā pielikumus, jāņem vērā tas, kā informēt Parlamentu par nozīmīgākajām izmaiņām.

Nolīguma mērķi

Galvenie Nolīguma mērķi ir atvieglot to preču un pakalpojumu tirdzniecību, uz kuriem 
attiecas Nolīgums, pēc iespējas samazināt novērtējumu, pārbaužu un kontroles dublēšanos, to 
saglabājot vienīgi nozīmīgām regulatīvām atšķirībām, un paļauties uz katras puses 
sertifikācijas sistēmu atbilstību otras puses prasībām.

Nolīguma saturs

                                               
1 Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) daļa.
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Nolīgums kopumā atbilst dalībvalstu un trešo valstu jau noslēgto divpusējo aviācijas drošības 
nolīgumu (BASA) struktūrai. Tāpat kā tie tas ir balstīts uz abpusēju uzticēšanos otras puses 
sistēmai un regulatīvo atšķirību salīdzināšanu. Tāpēc tas nosaka saistības un paredz 
sadarbības metodes, lai importētājas valsts iestāde varētu izsniegt sertifikātu aeronavigācijas 
ražojumam, daļai vai ierīcei, neatkārtojot visus eksportētājas iestādes veiktos novērtējumus.

Nolīguma pielikumos ir noteikts, kā sadarboties un savstarpēji atzīt sertifikācijas atzinumus 
lidojumderīguma un tehniskās apkopes jomā. Nolīgumā neierosina pārsniegt to, kas 
pieļaujams katras puses piemērojamajos tiesību aktos. Eiropas Savienības piemērojamie 
tiesību akti ir Regula (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas pasākumi, tostarp jebkādi tās 
grozījumi. Eiropas Savienības sistēma ir pilnībā atspoguļota teksta projektā, kur noteikta 
skaidra uzdevumu nošķiršana attiecībā uz aeronavigācijas ražojumu un sastāvdaļu 
sertifikāciju un šādu ražojumu un sastāvdaļu projektēšanā un ražošanā iesaistīto organizāciju 
sertifikāciju.

Nolīgumā ir paredzēts izveidot kopīgu komiteju un apakškomitejas tādās jomās kā 
lidojumderīguma un tehnisko apkopju sertificēšana. Nolīguma teksts ir sagatavots tā, lai 
sniegtu pusēm vajadzīgo elastību nekavējoties reaģēt uz drošības problēmām vai panākt 
augstāku aizsardzības līmeni, ko tās uzskata par atbilstīgu drošībai. Ir paredzētas īpašas 
procedūras, lai abas puses varētu risināt šādas situācijas un neapdraudētu Nolīguma derīgumu.

Secinājumi

ES un Brazīlijas uzņēmumi gūs būtisku labumu no Nolīguma piemērošanas, pateicoties 
īsākām un vienkāršākām, un līdz ar to lētākām ražojumu apstiprināšanas procedūrām un 
savstarpējai sertifikācijas atzinumu atzīšanai. Turklāt Nolīgums sniegs Eiropas Savienībai 
labumu, ja tā iedibinās sertifikācijas atzinumu abpusējas atzīšanas kārtību visās 
lidojumderīguma jomās attiecībā uz visām dalībvalstīm.

Ņemot vērā iepriekš teikto, referente ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu Nolīguma 
noslēgšanai. Tā kā tas nevar stāties spēkā pirms noslēgšanas, būtu arī ļoti vēlams, ka, tiklīdz 
Parlaments ir pieņēmis lēmumu, Padome bez nepamatotas kavēšanās pabeigtu procedūru.


