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2. As Partes devem envidar todos os esforços para garantir
que as taxas ou encargos impostos pelo seu agente técnico a uma
pessoa física ou jurídica, cujas atividades sejam reguladas pelo presente Acordo, sejam justas, razoáveis e proporcionais em relação aos
serviços de certificação e de supervisão prestados e que não criem
barreiras comerciais.
3. Os agentes técnicos das Partes têm o direito de recuperar,
através de taxas e encargos aplicados às pessoas físicas e jurídicas,
cujas atividades sejam reguladas pelo presente Acordo, os custos
relacionados com a execução do disposto no Anexo aplicável e com
as auditorias e inspeções efetuadas em aplicação do parágrafo 5º, do
Artigo 5,º e do Artigo 8bis.

(a) "Certificado de Liberação Autorizada" significa uma declaração de uma pessoa ou organização sob a jurisdição da Parte
exportadora, segundo a qual um produto aeronáutico civil, que não
seja uma aeronave completa, é um produto recém-fabricado, ou um
produto usado, liberado após ter sido objeto de manutenção.

EM FÉ DE QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse efeito, assinaram o presente Acordo.

(b) "Certificado de aeronavegabilidade para exportação" significa uma declaração de exportação por uma pessoa ou organização
sob a jurisdição da Parte exportadora que uma aeronave completa,
também sob a jurisdição da Parte exportadora, está em conformidade
com as exigências ambientais e de aeronavegabilidade notificada pela
parte importadora.

Feito em duplicata, em Brasília, aos 14 dias de julho de
2010, nas línguas alemã, búlgara, checa, dinamarquesa, eslovaca,
eslovena, espanhola, estoniana, finlandesa, francesa, grega, húngara,
inglesa, italiana, letã, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, romena e sueca, sendo todos os textos igualmente autênticos.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

1. Salvo disposição em contrário especificada nos Anexos, as
obrigações constantes dos acordos celebrados por qualquer uma das
Partes com um país terceiro que não seja Parte no presente Acordo
não vigoram nem produzirão efeitos para a outra Parte em termos de
aceitação dos resultados dos procedimentos de avaliação da conformidade do país terceiro.

__________________________________
Celso Amorim
Ministro das Relações Exteriores

Salvo disposição em contrário nos Anexos do presente Acordo, este Acordo aplica-se, por um lado, aos territórios submetidos ao
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e nas condições
nele fixadas, e, por outro, ao território da República Federativa do
Brasil.

2.1.1. É instituído um Comitê Setorial Conjunto de Certificação. O comitê é constituído por representantes de ambas as
Partes responsáveis, a nível gerencial, pelo que segue:

__________________________________
Embaixador João Pacheco
Chefe da Delegação da União Europeia
no Brasil

(a) certificação de produtos aeronáuticos civis;
Apêndice 1

Lista das autoridades competentes que se considera cumprirem as
disposições do parágrafo 1º, do artigo 5º, no que respeita ao Anexo A

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC;

2.1.2. Qualquer outra pessoa poderá ser convidada para participar do comitê, de comum acordo entre as Partes, que possa contribuir para o cumprimento do mandato do Comitê Setorial Conjunto
de Certificação.

Pela União Europeia: a Agência Europeia para a Segurança
da Aviação - EASA.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC;
Pela União Europeia: a Agência Europeia para a Segurança da
Aviação - EASA e as autoridades competentes dos Estados-Membros.
Apêndice 2
Lista das autoridades competentes que se considera cumprirem as
disposições do parágrafo 1º, do artigo 5º, no que respeita ao Anexo B

3. No caso de que qualquer controvérsia não seja resolvida,
tal como previsto no parágrafo 2, deste Artigo, qualquer dos agentes
técnicos poderá submetê-la ao Comitê Conjunto das Partes, que procederá à consulta sobre o assunto.

1. Autoridades competentes do Governo da República Federativa do Brasil que se considera cumprirem as disposições do
parágrafo 1º, do Artigo 5º, no que respeita ao Anexo B: a Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC;

ARTIGO 16
Entrada em vigor, denúncia e emendas

2. Autoridades competentes dos 27 Estados-Membros da UE
que se considera cumprirem as disposições do parágrafo 1º, do Artigo
5º, no que respeita ao Anexo B: as autoridades competentes dos
Estados-Membros.

3. Caso uma Parte busque emendar o Acordo, removendo ou
adicionando um ou mais anexos e preservando os demais, as Partes
deverão empenhar-se em fazê-lo por consenso, em conformidade com
os procedimentos descritos neste Artigo. Na falta de consenso em
preservar os demais Anexos, o Acordo deverá terminar ao final de
seis meses a contar da data da notificação, salvo se acordado de
forma diversa entre as Partes.
4. As Partes podem emendar o presente Acordo por mútuo
consentimento escrito. As emendas ao presente Acordo entrarão em
vigor na data da última notificação por meio da qual as Partes tenham
reciprocamente notificado, por escrito, a conclusão dos respectivos
procedimentos internos necessários.
5. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º deste Artigo, as
Partes podem acordar em emendar os Anexos existentes ou adicionar
novos anexos mediante troca de Notas diplomáticas entre as Partes.
Essas emendas deverão entrar em vigor conforme os termos acordados na troca das Notas diplomáticas.

(c) regulação e normalização relativos a certificação e
(d) normalização de inspeções internas ou pelo sistema de
controle de qualidade.

1. Cada Parte poderá solicitar consultas com a outra Parte
sobre qualquer assunto relacionado ao presente Acordo. A outra Parte
deverá responder prontamente a essa solicitação e viabilizar tal consulta em um prazo acordado entre as Partes dentro de 45 dias.

2. Uma Parte pode denunciar o presente Acordo a qualquer
tempo mediante notificação escrita para a outra Parte com uma antecedência de seis meses, salvo se a referida notificação houver sido
retirada por mútuo consentimento entre as Partes antes de terminado
esse prazo.

(b) produção, se estiver a cargo de pessoas que não as previstas no subparágrafo 2.1.1 (a) do presente Procedimento;

1. Autoridades competentes no que respeita a aprovações de
projeto:

2. Autoridades competentes no que respeita à supervisão da
produção:

1. O presente Acordo entrará em vigor na data da última
Nota diplomática por meio da qual as Partes notificam-se reciprocamente da conclusão dos procedimentos internos necessários para
sua entrada em vigor. O Acordo permanecerá vigente até sua denúncia por uma das Partes.

(d) "Parte Importadora" significa a parte que importa um
produto aeronáutico civil.

2.1. Composição

ARTIGO 15
Consulta e solução de controvérsias

2. As Partes envidarão todos os esforços para resolver qualquer controvérsia sobre a sua cooperação no âmbito do presente
Acordo, por meio de consulta no nível técnico mais inferior possível,
em conformidade com as disposições contidas nos Anexos do presente Acordo.

(c) "Parte Exportadora" significa a Parte que exporta um
produto aeronáutico civil.

2. Comitê Setorial Conjunto

PELA UNIÃO EUROPEIA

2. Ao entrar em vigor, o presente Acordo substituirá os
acordos bilaterais sobre segurança da aviação ou acordos celebrados
entre a República Federativa do Brasil e os Estados-Membros da
União Europeia no que respeita às matérias abrangidas pelo presente
Acordo. Ao entrar em vigor, o presente Acordo substituirá quaisquer
eventuais acordos anteriormente celebrado entre agentes técnicos.

ARTIGO 14
Âmbito de Aplicação Territorial
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6. Após a denúncia do presente Acordo, cada Parte deverá
manter a validade de quaisquer aprovações de aeronavegabilidade,
aprovações ambientais ou certificados emitidos sob o presente Acordo, antes de seu término, desde que continuem cumprindo com os
requisitos das leis e regulamentos aplicáveis dessa Parte.

ARTIGO 13
Outros Acordos

3. O presente Acordo não afetará os direitos e as obrigações
das Partes no âmbito de qualquer outro acordo internacional.
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ANEXO A
Procedimento para certificação de produtos aeronáuticos civis
1. Âmbito de aplicação
1.1. O presente Procedimento (a seguir designado por "Procedimento") aplica-se ao seguinte:
1.1.1. A aceitação recíproca dos resultados relativos à verificação de concordância com requisitos de projetos, ambientais e
operacionais de produtos aeronáuticos civis, realizados por agente
técnico da Parte atuando na qualidade de representante autorizado do
Estado do projeto.
1.1.2. A aceitação recíproca dos resultados relativos às avaliações de conformidade de produtos aeronáuticos civis, novos ou
usados, com os requisitos de aeronavegabilidade e ambientais para
efeitos de importação, estabelecidos por qualquer das Partes.
1.1.3. A aceitação recíproca de aprovação de modificação de
projeto de produto aeronáutico civil, bem como de projeto de reparo,
realizados sob a autoridade de qualquer das Partes.
1.1.4. Cooperação e assistência em aeronavegabilidade continuada das aeronaves em serviço.
1.2. Para os fins deste Procedimento os seguintes termos são
definidos como segue:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015122100029

2.1.3. O Comitê Setorial Conjunto de Certificação deve estabelecer suas próprias regras de procedimento.
2.2. Mandato
2.2.1. O Comitê Setorial Conjunto de Certificação reunir-se-á
pelo menos uma vez por ano para garantir o efetivo desempenho e
implementação do presente Procedimento, e entre outras coisas, para:
(a) decidir, como apropriado, sobre procedimentos de trabalho a serem utilizados para facilitar o processo de certificação;
(b) decidir, como apropriado, sobre ordens técnicas normativas para os propósitos do subparágrafo 3.3.7 do presente Procedimento;
(c) avaliar as mudanças regulatórias de cada Parte para garantir que os requisitos de certificação permaneçam atuais;
(d) elaborar, como apropriado, propostas para o Comitê Conjunto sobre emendas a este Procedimento, com exceção das referidas
no parágrafo 2.2.1 (b) do presente Processo;
(e) garantir que as Partes compartilham um entendimento
comum deste Procedimento;
(f) garantir que as Partes apliquem este Procedimento de
foram consistente;
(g) resolver qualquer diferença em questões técnicas decorrentes da interpretação ou implementação do presente Procedimento,
incluindo diferenças que possam surgir na determinação das bases de
certificação ou a aplicação de condições especiais, isenções e desvios;
(h) organizar, como apropriado, a participação recíproca de
uma Parte no processo de normalização interna da outra Parte ou
sistema de controle da qualidade;
(i) identificar, onde apropriado, pontos focais responsáveis
pela certificação de cada produto aeronáutico civil importado ou exportado entre as Partes; e
(j) desenvolver meios efetivos de cooperação, assistência e
troca de informações relativas à normas de segurança de voo, ambientais e de sistemas de certificação para minimizar, na extensão
possível, as diferenças entre as Partes.
2.2.2. Caso o Comitê Setorial Conjunto de Certificação seja
incapaz de resolver as diferenças em conformidade com o parágrafo
2.2.1 (g) deste Procedimento, deverá comunicar o problema ao Comitê Conjunto e assegurar a implementação da decisão tomada por
este comitê.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

