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PR_NLE-AP_Agreement

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.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan 
Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering (14185/2019 – C9-0191/2019 – 
2018/0155(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (14185/2019),

– med beaktande av utkastet till avtal om civil luftfartssäkerhet mellan 
Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering (09702/2018),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 218.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C9-0191/2019),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism 
(A9-0000/2020).

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 Folkrepubliken Kina.
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MOTIVERING

Avtalets syfte

Avtalet syftar till att möjliggöra förbättrat samarbete inom området certifiering och 
övervakning av flygtekniska produkter, delar och utrustningar samt produktionstillsyn och 
miljöcertifiering. Detta skulle öka den civila luftfartssäkerheten och underlätta handel med 
och investeringar i flygtekniska produkter. 

Avtalet återspeglar strukturen i de befintliga bilaterala avtalen på området luftfartssäkerhet 
(nedan kallade BASA-avtalen) mellan unionen och tredjeländer (Förenta staterna, Kanada och 
Brasilien).

De viktigaste bestämmelserna i avtalet

Liksom de befintliga BASA-avtalen är detta avtal baserat på ömsesidig tilltro till respektive 
system och på en jämförelse av skillnader i reglering. Det medför krav på och metoder för 
samarbete mellan myndigheterna och tekniska ombud, så att de senare kan utfärda sitt eget 
intyg om en flygteknisk produkt, del eller utrusning utan att behöva upprepa alla de 
bedömningar som gjorts av den andra myndigheten.

I avtalet anges att respektive parter ska godta konstaterad överensstämmelse enligt specifika 
förfaranden av den andra partens behöriga myndighet. 

Avtalet tillhandahåller också ett system för kontinuerligt samarbete och samråd som fungerar 
genom ökat samarbete inom ramen för revisioner, inspektioner, meddelanden utfärdade i rätt 
tid och samråd.

Genom avtalet inrättas den gemensamma kommitté, som kan anta ändringar av bilagorna till 
avtalet. Rådet föreslog att kommissionen ska bemyndigas att på unionens vägnar godkänna 
sådana föreslagna ändringar i den mån sådana ändringar är förenliga med relevanta 
unionsrättsakter och med förbehåll för de villkor som närmare anges i rådets beslut om 
ingående av avtalet.

Förfarande

Den 7 mars 2016 beviljade rådet kommissionen ett bemyndigande att föra förhandlingar.

Avtalet undertecknades den 20 maj 2019, med förbehåll för att det senare ingås.

För att ingå avtalet, på unionens vägnar, behöver rådet Europaparlamentets godkännande 
i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Rådet lämnade in 
en begäran om parlamentets godkännande den 10 december 2019.

I enlighet med artiklarna 105, 114.5, 114.7 och 114.8 i Europaparlamentets arbetsordning ska 
det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den 
föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning. 
Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge 
en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.
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Föredragandens ståndpunkt

Avtalet kommer att stödja unionens flygtekniksektor eftersom handeln med luftfartyg och 
relaterade produkter underlättas på grund av kortare och enklare och därmed mindre 
kostsamma förfaranden för produktgodkännande och förenklad acceptans för 
certifieringsresultat. Dessutom kommer avtalet att utgöra en ram för flygsäkerhetsamarbetet 
med Kina, vilket kommer att öka säkerhetsnivån inom den civila luftfarten och förbättra 
miljöförenligheten. 

Mot bakgrund av ovanstående kommentarer föreslår föredraganden att parlamentet ska 
godkänna att avtalet ingås. Eftersom avtalet inte kan träda i kraft förrän behandlingen har 
avslutats, skulle det också vara ytterst önskvärt att rådet inte förhalar slutförandet av 
förfarandena efter det att parlamentet har fattat sitt beslut.


