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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union 
og Australien om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af 
overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Australien
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0146(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (00000/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0000/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Aftalen om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse (MRA) med Australien har været 
forhandlet af Kommissionen med det erklærede mål at forbedre og forenkle funktionen af 
MRA, der trådte i kraft den 1. januar 1999. Der er desuden foreslået en lignende aftale om 
ændring af MRA'en med New Zealand, som er identisk.

MRA'er er aftaler om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering af regulerede 
produkter. En MRA giver hver af sine parter beføjelser til at teste og certificere varer mod den 
anden parts lovgivningsmæssige krav på sit eget område og inden udførsel. Derfor søger 
MRA'er at fjerne tekniske handelshindringer og samtidig sikre sundhed, sikkerhed og 
miljømæssige mål for hver af parterne. MRA'en med Australien fastlægger i sit vigtigste 
organ generelle regler for oprettelse af overensstemmelsesvurderingsorganer, samt specifikke 
regler for de forskellige sektorer, der er omfattet (i sektorbilagene).

Det er hensigten, at ændringerne til MRA'ens dispositive del skal skabe større fleksibilitet i 
sektorbilagenes struktur, fjerne unødvendige restriktioner for handel mellem parterne, 
reducere de administrative byrder i forbindelse med forvaltningen af MRA'en og lette og 
præcisere dens funktionsmåde:

- Restriktionen vedrørende oprindelsesreglerne for industrivarer, der betragtes som 
unødvendige, udgår, så MRA'en gælder alle produkter, der er omfattet af den, uanset 
deres oprindelse

- Der er også foretaget institutionelle og proceduremæssige ændringer. Henvisningerne 
til formanden for det blandede udvalg udgår, således at det fremgår, at formandskabet 
i det blandede udvalg beklædes af parterne i fællesskab. For at forenkle 
funktionsmåden i MRA'en fastsættes der en enklere procedure for anerkendelse, 
tilbagetrækning af anerkendelse eller suspension af 
overensstemmelsesvurderingsorganer. Det blandede udvalg får beføjelser til at ændre 
sektorbilagene, når disse bør tage hensyn til det tekniske fremskridt og andre faktorer 
såsom udvidelsen af EU

- Andre ændringer har blot til formål at foretage ændringer af ordlyden i relaterede 
artikler for at afspejle ovennævnte ændringer.

Sektorbilagene om lægemidler og medicinsk udstyr er desuden blevet revideret for at tage 
hensyn til udviklingen i teknisk og administrativ praksis, ændringer indført ved ændringen af 
MRA'ens dispositive del, ajourføringer af listerne over organisationer og ændringer i 
parternes lovgivning, der vedrører denne sektor. Alle disse ændringer til MRA'ens dispositive 
del og dens sektorbilag er beskrevet mere detaljeret i begrundelsen til Kommissionens forslag.
Forslaget har ingen finansielle virkninger.

Ordføreren glæder sig over de forbedringer, der er indeholdt i disse ændringsforslag, og 
opfordrer Europa-Parlamentet til at give sit samtykke til aftalen.


