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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja 
merkintöjen vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Australian 
välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen 
sopimuksen tekemisestä
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0146(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (00000/2010),

– ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt hyväksyntää Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 
6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti (C7-0000/2010), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7-0000/2010),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komissio on käynyt neuvotteluja sopimuksen tekemiseksi Australian kanssa tehdyn, 
vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen muuttamisesta tavoitteenaan 
1. tammikuuta 1999 voimaan tulleen, vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 
toimivuuden parantaminen ja yksinkertaistaminen. Komissio on ehdottanut vastaavaa 
sopimusta myös Uuden-Seelannin kanssa tehdyn, vastavuoroista tunnustamista koskevan 
sopimuksen muuttamiseksi.

Vastavuoroista tunnustamista koskevat sopimukset ovat sopimuksia, jotka koskevat 
säänneltyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisen vastavuoroista tunnustamista. 
Vastavuoroista tunnustamista koskevassa sopimuksessa taataan, että sen kumpikin osapuoli 
voi testata ja sertifioida tuotteita omalla alueellaan toisen osapuolen sääntelyvaatimuksien 
mukaisesti ennen tuotteiden vientiä. Vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten 
avulla pyritään näin ollen poistamaan kaupan teknisiä esteitä turvaten samalla kunkin 
osapuolen terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet. Australian 
kanssa tehdyn, vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen artiklaosassa vahvistetaan 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten perustamista koskevat yleiset säännöt sekä 
erilaisiin sopimuksen kattamiin aloihin (alakohtaiset liitteet) sovellettavat erityissäännöt.

Vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen artiklaosaan tehtyjen muutosten 
tarkoituksena on mahdollistaa suurempi joustavuus alakohtaisten liitteiden rakenteessa, 
poistaa tarpeettomia rajoituksia osapuolten välisestä kaupasta, vähentää vastavuoroista 
tunnustamista koskevan sopimuksen hallinnointiin liittyvää hallinnollista taakkaa ja helpottaa 
ja selventää kyseisen sopimuksen toimintaa.

– Tarpeettomaksi katsottu teollisuustuotteita koskevien alkuperäsääntöjen rajoittaminen 
on poistettu, jotta vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta voidaan soveltaa 
kaikkiin sen kattamiin tuotteisiin niiden alkuperästä riippumatta.

– Sopimukseen on tehty myös institutionaalisia ja menettelyihin liittyviä muutoksia. 
Sopimuksesta poistetaan viittaukset sekakomitean puheenjohtajaan, jotta otetaan 
huomioon se seikka, että osapuolet toimivat yhdessä komitean puheenjohtajina. 
Vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen toiminnan yksinkertaistamiseksi 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä ja nimeämisen pysyvää tai 
väliaikaista peruuttamista varten on vahvistettu yksinkertaisempi menettely. 
Sekakomitealle on annettu valtuudet muuttaa alakohtaisia liitteitä silloin, kun niissä on 
tarpeen ottaa huomioon tekninen kehitys ja muita tekijöitä, kuten Euroopan unionin 
laajentuminen.

– Muissa muutoksissa on kyse vain asianomaisten artiklojen sanamuodon muuttamisesta 
edellä mainittujen muutosten huomioon ottamiseksi.

Lisäksi lääkevalmisteiden hyvän tuotantotavan tarkastusta koskevaa alakohtaista liitettä ja 
lääkinnällisiä laitteita koskevaa alakohtaista liitettä on tarkistettu, jotta on voitu ottaa 
huomioon teknisten ja hallinnollisten käytänteiden kehitys, vastavuoroista tunnustamista 
koskevan sopimuksen artiklaosaan kyseisen sopimuksen muuttamista koskevalla 
sopimuksella tehdyt muutokset, luetteloihin sisältyvien organisaatioiden ajantasaistukset sekä 
tähän sektoriin vaikuttavat osapuolten lainsäädännön muutokset. Kaikki nämä vastavuoroista 
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tunnustamista koskevan sopimuksen artiklaosaan ja alakohtaisiin liitteisiin tehdyt muutokset 
kuvaillaan tarkemmin komission ehdotuksen perusteluosassa.

Tällä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia.

Esittelijä pitää kyseisiin muutoksiin sisältyviä parannuksia myönteisinä ja kehottaa Euroopan 
parlamenttia antamaan hyväksyntänsä kyseisen sopimuksen tekemiselle.


