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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Federativne 
republike Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13989/2010),

– ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Federativne republike 
Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu (11282/2010),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členoma 100(2) in 
207(4), prvim pododstavkom člena 218(8) ter točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0336/2010),

– ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A7–0000/2010),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam 
in parlamentom držav članic in Federativne republike Brazilije.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

To priporočilo obravnava osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med EU in Brazilijo o 
varnosti v civilnem letalstvu (odslej „sporazum“). Sporazum je bil podpisan 14. julija 2010 v 
imenu Evropske unije in se začasno ne izvaja. Ker je odprava tehničnih ovir za blagovno 
menjavo v izključni pristojnosti Unije, se ta sporazum lahko sklene s sklepom Sveta.

Le šest držav članic ima sedaj sklenjene dvostranske sporazume o certificiranju proizvodov z 
Brazilijo. Ti dvostranski sporazumi bodo prenehali veljati z dnevom začetka veljave tega 
sporazuma. Sporazum pomeni čisto korist za Evropsko unijo, saj bo z njim uvedeno vzajemno 
priznavanje ugotovitev pri certificiranju na vseh področjih plovnosti za vse države članice. 
Poudariti je treba, da je Brazilsko gospodarstvo deseto največje na svetu, je pa Brazilija tudi 
deseta največja trgovinska partnerica EU.

Lizbonska pogodba

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, je povečala število področij, na 
katerih je za sklenitev mednarodnega sporazuma potrebna odobritev Parlamenta. Odslej v to 
kategorijo sodijo tudi sporazumi o zračnem prometu, saj pokrivajo področje, za katero velja 
redni zakonodajni postopek1.

Okrepljena vloga Parlamenta v skladu z novo pogodbo pomeni ustrezno pristojnost za 
podrobnejši nadzor poteka pogajanj in s tem popolno izkoriščanje možnosti iz člena 90 
poslovnika Evropskega parlamenta. Za vse strani je brez dvoma najbolje, da se vsako 
vprašanje, ki bi bilo dovolj pomembno, da bi Parlament zaradi njega utegnil zavrniti 
odobritev, opredeli in obravnava v zgodnji fazi in ne šele po zaključku pogajanj. Prav tako je 
treba razmisliti o tem, kako obveščati Parlament o najpomembnejših spremembah, čeprav je 
možnost spremembe sporazuma s spreminjanjem prilog dobrodošla.

Cilji sporazuma

Poglavitni cilji sporazuma so bili olajšati trgovino blaga in storitev, ki jih obravnava, čim bolj 
omejiti podvajanje ocen, preizkusov in nadzorov na pomembne regulativne razlike ter 
verodostojnost sistema certificiranja posamezne pogodbenice glede preverjanja skladnosti z 
zahtevami druge pogodbenice.

Vsebina sporazuma

Sporazum v veliki meri sledi strukturi obstoječih dvostranskih sporazumov o varnosti v 
letalstvu med državami članicami in tretjimi državami. Kot omenjeni dvostranski sporazumi 
tudi ta temelji na medsebojnem zaupanju v sistem druge pogodbenice in na primerjavi 
regulativnih razlik. Zato nalaga obveznosti in opredeljuje načine sodelovanja, tako da lahko 

                                               
1 Člen 218(6)(a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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organ, pristojen za uvoz, izda lastni certifikat o letalskem proizvodu, rezervnemu delu ali 
napravi, ne da bi podvajal vse postopke ocenjevanja, ki jih je opravil izvozni organ. 

Priloge k sporazumu določajo, kako morata potekati sodelovanje in vzajemno priznavanje 
ugotovitev pri certificiranju na področju plovnosti in vzdrževanja. V sporazumu ni predlagano 
preseganje tistega, kar je dopustno v veljavni zakonodaji posamezne pogodbenice. Veljavna 
zakonodaja za Evropsko unijo je Uredba (ES) št. 216/2008 in njeni izvedbeni ukrepi, vključno 
z vsako njeno spremembo. Sistem Evropske unije je v celoti upoštevan v osnutku besedila, ki 
jasno določa delitev nalog v zvezi s certificiranjem letalskih proizvodov in komponent ter 
organizacij, vključenih v načrtovanje in proizvodnjo tovrstnih proizvodov in sestavnih delov.

Predvideva tudi ustanovitev skupnega odbora in pododborov na področjih, kot sta potrjevanje 
plovnosti in vzdrževanje. Osnutek besedila sporazuma je oblikovan tako, da pogodbenicama 
omogoča potrebno prožnost za takojšnje odzivanje na varnostne probleme ali za vzpostavitev 
višje stopnje zaščite, za katero menita, da je ustrezna za varnost. Da bi obe strani lahko take 
razmere obvladovali brez ogrožanja veljavnosti sporazuma, so bili predvideni posebni 
postopki. 

Sklepi

Evropske in brazilske družbe bodo imele velike koristi zaradi krajših in preprostejših, s tem pa 
tudi cenejših postopkov potrjevanja izdelkov ter medsebojnega priznavanja ugotovitev pri 
certificiranju. Poleg tega sporazum pomeni čisto korist za Evropsko unijo, saj bo z njim 
uvedeno vzajemno priznavanje ugotovitev pri certificiranju na vseh področjih plovnosti za vse 
države članice.

Glede na zgornje pripombe poročevalka predlaga, naj Parlament poda soglasje k sklenitvi 
sporazuma. Ker pa sporazum ne more začeti veljati, dokler ni sklenjen, bi bilo tudi zelo 
zaželeno, da takoj po tem, ko Parlament sprejme svojo odločitev, Svet nemudoma prične z 
zaključevanjem postopkov. 


