
PR\838352SV.doc PE452.665v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för transport och turism

2010/0143(NLE)

8.12.2010

***
FÖRSLAG TILL 
REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan 
Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasiliens regering om civil 
luftfartssäkerhet
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău



PE452.665v01-00 2/7 PR\838352SV.doc

SV

PR_NLE-AP_art90

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)



PR\838352SV.doc 3/7 PE452.665v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................6



PE452.665v01-00 4/7 PR\838352SV.doc

SV



PR\838352SV.doc 5/7 PE452.665v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och 
Förbundsrepubliken Brasiliens regering om civil luftfartssäkerhet 
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (13989/2010),

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och 
Förbundsrepubliken Brasiliens regering (11282/2010) om civil luftfartssäkerhet,

– med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 100.2, 207.4 och 218.8 första stycket och artikel 218.6 andra stycket led a i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0336/2010),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Förbundsrepubliken Brasilien.



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

SV

MOTIVERING

Inledning

Denna rekommendation rör utkastet till rådets beslut att ingå ett avtal mellan EU och 
Brasilien (nedan kallad avtalet) om civil luftfartssäkerhet. Avtalet undertecknades för 
Europeiska unionens räkning den 14 juli 2010 men tillämpas inte provisoriskt. Eftersom 
avskaffandet av tekniska hinder för handeln med varor ingår i unionens exklusiva behörighet 
kan avtalet ingås genom ett rådsbeslut.

För närvarande har endast sex medlemsstater bilaterala avtal med Brasilien om 
produktcertifiering. Dessa bilaterala avtal kommer att upphöra att gälla när avtalet träder i 
kraft. Avtalet är fördelaktigt för Europeiska unionen, eftersom det kommer att leda till 
ömsesidigt erkännande av certifieringsresultat på alla områden som rör luftvärdighet för alla 
medlemsstater. Brasilien är inte bara världens tionde största ekonomi utan även 
EU:s tionde största handelspartner.

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, utvidgade de områden där 
parlamentets godkännande krävs för ingående av ett internationellt avtal. Luftfartsavtalen 
ingår nu i denna kategori, eftersom de täcker ett område där det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska tillämpas1. 

Parlamentets stärkta roll enligt det nya fördraget innebär ansvar att närmare övervaka 
genomförandet av förhandlingarna, och fullt ut utnyttja de möjligheter som avses i artikel 90 i 
parlamentets arbetsordning. Det är klart önskvärt för samtliga parter att alla frågor, som är så 
betydelsefulla att de kan skapa tveksamhet kring parlamentets beredskap att ge sitt 
godkännande, ska identifieras och åtgärdas på ett tidigt stadium snarare än efter avslutade 
förhandlingar. Även om flexibilitet att ändra avtalet genom ändringar i bilagorna är 
välkommet, bör man reflektera över hur parlamentet kan hållas underrättat om de viktigaste 
ändringarna.

Avtalets syften

Huvudsyftet med avtalet är att underlätta handeln med sådana varor och tjänster som omfattas 
av avtalet, att i möjligaste mån begränsa dubbelarbete vid bedömning, provning och kontroll 
till frågor där parternas bestämmelser skiljer sig mycket, och att kunna förlita sig på endera 
partens certifieringssystem för kontroll av överensstämmelse med den andra partens krav.

Innehållet i avtalet

I stora drag följer avtalet strukturen i de befintliga BASA-avtalen (de bilaterala 
luftfartssäkerhetsavtalen) mellan medlemsstaterna och tredjeländer. Precis som BASA-avtalen 
bygger detta avtal på ömsesidigt förtroende för den andra partens system och jämförelsen 

                                               
1 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 218.6 a v.
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mellan skillnader i regleringen. Skyldigheter och samarbetsmetoder fastställs alltså på så sätt 
att importmyndigheten kan utfärda sitt eget intyg om en luftfartsprodukt, del eller utrustning 
utan att behöva upprepa alla de bedömningar som gjorts av exportmyndigheten. 

I bilagorna till avtalet fastställs hur samarbetet och det ömsesidiga erkännandet av 
certifieringsresultat på området luftvärdighet och underhåll bör genomföras. Avtalet går inte 
längre än vad tillämplig lagstiftning hos respektive part medger. Den tillämpliga 
lagstiftningen i Europeiska unionen är förordning (EG) nr 216/2008, samt dess 
tillämpningsföreskrifter och eventuella ändringar av dessa. Europeiska unionens system 
återspeglas helt i utkastet till text och innehåller tydliga bestämmelser om ansvarsfördelning 
när det gäller certifiering av luftfartsprodukter och komponenter samt av organisationer som 
arbetar med konstruktion och tillverkning av sådana produkter och komponenter.

Det finns bestämmelser om att inrätta en gemensam kommitté och sektorkommittéer på 
områden som certifiering av luftvärdighet och underhåll. Avtalstexten har utformats så att 
parterna får den flexibilitet som krävs för att omedelbart kunna reagera på säkerhetsproblem 
eller för att införa en högre skyddsnivå om de anser att säkerheten kräver detta. Särskilda 
förfaranden har föreskrivits för att ge båda parter möjlighet att hantera sådana situationer, utan 
att avtalets giltighet äventyras. 

Slutsatser

EU:s och Brasiliens företag kommer att få stor nytta av avtalet tack vare kortare och enklare, 
och därmed också billigare, förfaranden för produktgodkännande och ömsesidigt 
godkännande av certifieringsresultat. Avtalet är dessutom fördelaktigt för Europeiska 
unionen, eftersom det kommer att leda till ömsesidigt erkännande av certifieringsresultat på 
alla områden som rör luftvärdighet för alla medlemsstater.

Mot bakgrund av ovanstående kommentarer föreslår föredraganden att parlamentet godkänner 
ingåendet av avtalet. Eftersom avtalet inte kan träda i kraft förrän det har ingåtts, skulle det 
också vara ytterst önskvärt om rådet inte förhalar slutförandet av förfarandena efter det att 
parlamentet har fattat sitt beslut. 


