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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

relativa à celebração do Acordo entre a União Europeia e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre segurança da aviação civil
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (13989/2010),

– Tendo em conta o projecto de acordo entre a União Europeia e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre segurança da aviação civil (11282/2010),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do n.º 2 do 
artigo 100.º, do n.º 4 do artigo 207.º, do n.º 8, primeiro parágrafo do artigo 218.º e do n.º 
6, alínea a), segundo parágrafo, do artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (C7-0336/2010),

– Tendo em conta o artigo 88.º e o n.º 1 do artigo 90 do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Transportes e do Turismo 
(A7-0000/2010),

1. Aprova a celebração do acordo;

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

Introdução

Esta recomendação prende-se com projecto de decisão do Conselho relativa à celebração de 
um acordo entre a UE e o Brasil sobre a segurança da aviação civil ("o Acordo"). O Acordo 
foi assinado em nome da União Europeia em 14 de Julho de 2010 e não é aplicado a título 
provisório. Como a remoção de barreiras técnicas ao comércio de mercadorias é da 
competência exclusiva da União, o Acordo pode ser celebrado por meio de uma decisão do 
Conselho.

Apenas seis Estados-Membros concluíram acordos bilaterais com o Brasil abrangendo a 
certificação dos produtos. Os acordos bilaterais cessam a partir da data de entrada em vigor do 
Acordo. O Acordo representa um benefício líquido para a União Europeia, uma vez que 
estabelecerá a aceitação recíproca dos resultados do processo de certificação em todos os 
domínios da aeronavegabilidade para todos os Estados-Membros. Cumpre notar que o Brasil 
não é apenas a décima maior economia do mundo, mas também o décimo maior parceiro 
comercial da UE.

O Tratado de Lisboa

O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009, aumentou os casos em 
que a aprovação do Parlamento é necessária para a conclusão de acordos internacionais. Os 
acordos sobre serviços aéreos pertencem agora a esta categoria porque abrangem uma área à 
qual é aplicável o processo legislativo ordinário1.

O papel reforçado do Parlamento ao abrigo do novo Tratado implica a responsabilidade 
correspondente de controlar de forma mais estreita o desenrolar das negociações, fazendo 
pleno uso das possibilidades previstas no artigo 90.º do Regimento do Parlamento. É 
absolutamente desejável para todas as partes que quaisquer reservas suficientemente 
importantes para pôr em causa a prontidão com que o Parlamento se dispõe a dar a sua 
aprovação sejam identificadas e resolvidas o mais cedo possível e não se espere pelo termo 
das negociações. Da mesma forma, ao mesmo tempo que se considera positiva a flexibilidade 
para alterar o Acordo modificando os anexos, há que examinar a forma de manter o 
Parlamento informado sobre alterações mais significativas. 

Objectivos do Acordo

Os principais objectivos do Acordo visam facilitar o comércio de bens e serviços por este 
abrangidos, limitar, na medida do possível, a duplicação de avaliações, ensaios e controlos às 
diferenças regulamentares significativas e confiar no sistema de certificação de uma das 
Partes para verificar a conformidade com os requisitos da outra Parte.

                                               
1 N.º 6, alíneas a) e v), do Artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
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Teor do Acordo

De uma maneira geral, o Acordo segue a estrutura dos Acordos Bilaterais sobre Segurança da 
Aviação (“BASA”) em vigor entre os Estados-Membros e os países terceiros. À semelhança 
destes, o Acordo assenta na confiança recíproca no sistema em vigor em cada uma das Partes 
e na comparação das diferenças regulamentares. Consequentemente, o acordo prevê 
obrigações e métodos de cooperação, de modo a que a autoridade exportadora possa emitir o 
seu próprio certificado do produto, componente ou equipamento aeronáutico sem ter de 
repetir todas as avaliações efectuadas pela autoridade exportadora. 

Os anexos ao Acordo definem esta cooperação, bem como a aceitação mútua dos resultados 
do processo de certificação no domínio da aeronavegabilidade e da manutenção. O Acordo 
não pretende ir além do permitido pela legislação aplicável de cada uma das Partes. No caso 
da União Europeia, a legislação aplicável é o Regulamento (CE) n.º 216/2008 e as respectivas 
medidas de aplicação, incluindo as eventuais versões alteradas. O sistema da União Europeia 
reflecte-se plenamente no projecto de texto, que estabelece claramente uma separação entre a 
certificação dos produtos e componentes aeronáuticos e as organizações envolvidas no 
projecto e no fabrico desses produtos e componentes.

O acordo prevê a criação de um  Comité Misto,  assim como subcomités em domínios como a 
certificação de aeronavegabilidade e a manutenção. O projecto de acordo foi concebido de 
modo a proporcionar às Partes a flexibilidade necessária para reagirem de imediato a 
problemas de segurança ou estabelecerem um nível de protecção mais elevado, se o 
considerarem necessário para efeitos de segurança. Para permitir que as duas Partes tomem 
medidas em tais situações sem colocar em risco a validade do Acordo, são previstos 
procedimentos específicos. 

Conclusões

A empresas da UE e do Brasil vão beneficiar significativamente com a aplicação do Acordo, 
graças a processos de aprovação do produto mais curtos e mais simples e, portanto, menos 
dispendiosos, e a uma aceitação recíproca dos resultados da certificação. Além disso, o 
projecto de Acordo representa um benefício líquido para a União Europeia, uma vez que 
estabelecerá a aceitação recíproca dos resultados do processo de certificação em todos os 
domínios da aeronavegabilidade para todos os Estados-Membros.

Tendo em conta o que precede, a relatora propõe que o Parlamento aprove a conclusão do 
Acordo. Como este não pode entrar em vigor antes de ser concluído, seria também muito 
desejável que, logo que o Parlamento tome a sua decisão, o Conselho conclua o procedimento 
sem demora. 


