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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 Japan
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (09292/2020),

– med beaktande av utkastet till avtal om civil luftfartssäkerhet mellan 
Europeiska unionen och Japan (15260/2019),

– 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 artikel 218.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C9-0205/2020),

– 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 Japan.
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MOTIVERING

Förfarande

Den 7 mars 2016 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Japan i syfte 
att ingå ett bilateralt avtal om luftfartssäkerhet för att förbättra luftfartssäkerheten och bidra 
till den europeiska luftfartsindustrins globala konkurrenskraft genom att minska byråkratin 
och underlätta exporten.

Avtalet undertecknades den 22 juni 2020, med förbehåll för att det ingås. Rådet har nu begärt 
Europaparlamentets godkännande av att avtalet ingås.

Enligt artiklarna 105 och 114 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet 
(TRAN) lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. 
Ändringsförslag på utskottsnivå ska endast vara tillåtliga om de syftar till att avge en annan 
rekommendation än den som föreslagits av föredraganden. Parlamentet ska sedan fatta beslut 
genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. 

Innehåll

Avtalet mellan Europeiska unionen och Japan ingår i kommissionens luftfartsstrategi för 
Europa, som syftar till att stödja europeiska företag och skapa bättre villkor för passagerarna. 

Genom avtalet kommer EU och Japan att godta konstaterad överensstämmelse och utfärdade 
intyg som är resultatet av angivna förfaranden som följs av den andra partens behöriga 
myndigheter. Detta ömsesidiga godtagande innebär att man undviker dubbelarbete med 
bedömningar som redan har gjorts, vilket sparar tid och kostnader samtidigt som man 
säkerställer en jämförbar grad av efterlevnad.

Dessutom kommer det bilaterala avtalet om luftfartssäkert att främja samarbete, en mycket 
hög säkerhetsnivå inom civil luftfart och miljöprestanda samt den fria rörligheten för civila 
flygtekniska produkter och tjänster. Samarbetet kan omfatta luftvärdighets- och 
miljöcertifiering samt licensiering och utbildning av personal och andra områden som har 
anknytning till flygsäkerhet och som omfattas av konventionen angående internationell civil 
luftfart (Chicagokonventionen).

Den civila luftfartsindustrins multinationella dimension kommer därför att stärkas, och de 
europeiska företagen kommer lättare att få tillträde till den japanska marknaden, vilket 
resulterar i ömsesidighet och samarbete som är av yttersta vikt. Det är också värt att notera att 
covid-19-pandemin drabbar flygteknikindustrin ovanligt hårt. Detta avtal bidrar till att 
återställa luftfartssektorn.

Eftersom avtalet bygger på ömsesidigt förtroende för varandras reglerings- och 
efterlevnadssystem på luftfartsområdet, omfattar avtalet även öppenhet, samarbete 
i säkerhetsfrågor, dataskydd och konfidentiell information.

Genom avtalet inrättas också en gemensam kommitté, bestående av företrädare för båda 
parterna, för att säkerställa ett korrekt genomförande av bestämmelserna, åtgärda eventuella 
skillnader, diskutera hur samarbetet kan förbättras ytterligare och utfärda rekommendationer 
om ändringar.
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Mot bakgrund av innehållet i avtalet rekommenderar föredraganden att utskottet för transport 
och turism godkänner att detta avtal ingås.


