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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse 
vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimise kohta
(14185/2019 – C9-0191/2019 – 2018/0155(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14185/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise 
tsiviillennundusohutuse lepingu eelnõu (09702/2018),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning 
lõikele 7 (C9-0191/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A9-0000/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi 
valitsusele ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärk on võimaldada tõhustatud koostööd lennundustoodete ning nende osade ja 
seadmete sertifitseerimise ja järelevalve ning tootmisjärelevalve ja keskkonnaohutuse 
sertifitseerimise valdkonnas. Sellega parandataks tsiviillennundusohutust ning soodustataks 
kaubandust ja investeeringuid lennundustoodete vallas. 

Lepingu puhul järgitakse liidu ja kolmandate riikide (USA, Kanada ja Brasiilia) vahel sõlmitud 
kahepoolsete lennuohutuslepingute struktuuri.

Lepingu põhielemendid

Sarnaselt kehtivatele kahepoolsetele lennuohutuslepingutele põhineb ka see leping mõlema 
lepinguosalise süsteemi vastastikusel usaldamisel ning regulatiivsete erinevuste võrdlemisel. 
Leping sisaldab asutuste ja tehniliste asutuste kohustusi ning koostöömeetodeid, tänu millele 
on tehnilistel asutustel võimalik välja anda sertifikaat lennundustoote ja selle seadme või osa 
kohta, ilma et nad peaks dubleerima kõiki teise asutuse tehtud hindamisi.

Lepingu kohaselt tunnustavad lepinguosalised teineteise pädevate asutuste kindlaksmääratud 
korra kohaselt tehtud vastavuskontrolli tulemusi. 

Lepinguga nähakse samuti ette järjepideva koostöö ja konsultatsioonisüsteemi sisseseadmine, 
kasutades tõhustatud koostööd auditeerimise, kontrollimise, õigeaegse teavitamise ja 
konsulteerimise alal.

Lepinguga luuakse ühiskomitee, kes võib vastu võtta lepingu lisade muudatusi. Nõukogu tegi 
ettepaneku volitada komisjoni kiitma sellised muudatusettepanekud liidu nimel heaks, kui need 
muudatused on kooskõlas asjaomaste liidu õigusaktidega ja kui on täidetud tingimused, mida 
on täpsustatud lepingu sõlmimist käsitlevas nõukogu otsuses.

Menetlus

Nõukogu volitas 7. märtsil 2016 komisjoni alustama läbirääkimisi.

Leping allkirjastati 20. mail 2019, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

Lepingu sõlmimiseks liidu nimel on nõukogul vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 218. Nõukogu esitas 10. detsembril 2019 taotluse parlamendi 
heakskiidu saamiseks.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 105 ja artikli 114 lõigete 5, 7 ja 8 kohaselt esitab 
vastutav komisjon soovituse anda kavandatavale õigusaktile nõusolek või lükata see tagasi. 
Parlament teeb seejärel otsuse ühe hääletusega. Parlamendikomisjoni muudatusettepanekud on 
lubatud üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

Raportööri seisukoht

Leping toetab Euroopa Liidu lennundussektorit, kuna lühemate ja lihtsamate ning seega ka 
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vähemkulukate toote heakskiitmise menetluste ning sertifitseerimistulemuste tunnustamise 
lihtsustamise abil hõlbustatakse õhusõidukite ja nendega seotud toodetega kauplemist. Lisaks 
luuakse lepinguga koostööks Hiinaga lennuohutusraamistik, millega tõstetakse 
tsiviillennundusohutuse taset ja keskkonnanõuetele vastavust. 

Eeltoodud märkuste põhjal teeb raportöör parlamendile ettepaneku anda nõusolek lepingu 
sõlmimiseks. Kuna leping ei saa jõustuda enne selle sõlmimist, oleks ka väga soovitav, et 
nõukogu pärast parlamendi otsust menetluste lõpuleviimisega ei viivitaks.


