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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** (Processo de aprovação)

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto)
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo entre a União 
Europeia e a Austrália, que altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo em Matéria 
de Avaliação da Conformidade, de Certificados e de Marcações entre a Comunidade 
Europeia e a Austrália
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0146(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto de decisão do Conselho (00000/2010),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do n.º 4, 
primeiro parágrafo, do artigo 207, bem como do n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do 
artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0000/2010), 

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 8 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A7-0000/2010),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O acordo que altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo (ARM) com a Austrália foi 
negociado pela Comissão com o objectivo declarado de simplificar o funcionamento do ARM 
que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999. Foi também proposto um acordo paralelo que 
altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo com a Nova Zelândia, que é idêntico.

Os ARM são acordos sobre o reconhecimento mútuo da avaliação de conformidade de 
produtos regulamentados. O ARM confere a ambas as partes autoridade para testar e certificar 
produtos com base em requisitos regulamentares da outra parte, no seu território e antes da 
exportação. Por isso, os ARM procuram levantar os obstáculos técnicos ao comércio, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, os objectivos de ambas as partes em matéria de saúde, 
segurança e ambiente. O ARM com a Austrália prevê, no seu corpo principal, regras gerais 
sobre a criação de organismos de avaliação da conformidade, bem como regras específicas 
aplicáveis aos vários sectores abrangidos (nos anexos sectoriais).

As alterações ao corpo principal do ARM visam permitir um aumento da flexibilidade da 
estrutura dos anexos sectoriais do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo, eliminar restrições 
desnecessárias ao comércio entre as Partes, reduzir os encargos administrativos relacionados 
com a gestão do Acordo e facilitar e clarificar o funcionamento do ARM.

- É suprimida a restrição relativa às regras de origem dos produtos industriais, 
considerada desnecessária, para que o ARM se aplique a todos os produtos 
abrangidos, independentemente da sua origem;

- São também propostas alterações institucionais e processuais; as referências ao 
presidente do Comité Misto são suprimidas, a fim de reflectir o facto de o Comité 
Misto ser co-presidido pelas Partes; a fim de simplificar o funcionamento do ARM, é 
instituído um procedimento mais simples de reconhecimento, revogação do 
reconhecimento e suspensão dos organismos de avaliação da conformidade; o Comité 
Misto passa a ter competência para alterar os anexos sectoriais quando estes tiverem 
de ter em conta o progresso técnico e outros factores como o alargamento da União 
Europeia;

- Outras alterações limitam-se a propor novas redacções do texto em artigos conexos de 
modo a reflectir as alterações supra.

Além disso, o anexo sectorial relativo aos medicamentos e o anexo sectorial relativo aos 
dispositivos médicos foram revistos para ter em conta os desenvolvimentos na prática técnica 
e administrativa, as modificações introduzidas pelo novo Acordo ao corpo principal do 
Acordo sobre Reconhecimento Mútuo, as actualizações da lista de organizações e a evolução 
da legislação das Partes que afecta este sector. Todas estas alterações ao corpo principal do
ARM e aos seus anexos sectoriais são descritas em pormenor na exposição de motivos que 
consta da proposta da Comissão.

A presente proposta não tem implicações financeiras.

O relator congratula-se com os melhoramentos trazidos por estas alterações e convida o 
Parlamento Europeu a aprovar o acordo.


