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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösségek és Ausztrália 
között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel 
kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosításáról szóló 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0146(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács határozattervezetére (00000/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első 
albekezdése és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontja értelmében a 
Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2010), 

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0000/2010),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

A kölcsönös elismerésről szóló, Ausztráliával kötött megállapodás (MRA) módosításáról 
szóló megállapodást érintő tárgyalásokat a Bizottság azzal a kifejezett céllal folytatta le, hogy 
javítsa és egyszerűsítse az 1999. január 1-jén hatályba lépett MRA működését. Az Új-
Zélanddal kötött, ezzel megegyező MRA módosításáról szóló megállapodásra vonatkozóan 
szintén született javaslat.

Az MRA-k a szabályozott termékek megfelelőségértékelésének kölcsönös elismerésére 
vonatkozó megállapodások. Az MRA valamennyi felet felhatalmazza arra, hogy saját 
területén az exportot megelőzően bevizsgálja és a másik fél szabályozási előírásainak való 
megfelelés tekintetében tanúsítsa a termékeket. Az MRA-k így a kereskedelem technikai 
akadályait hivatottak elhárítani, miközben biztosítják valamennyi fél egészségügyi, biztonsági 
és környezetvédelmi céljait. Az Ausztráliával kötött MRA főszövege a megfelelőségértékelő 
testületek létrehozásának általános szabályairól rendelkezik, valamint az érintett ágazatokra 
alkalmazandó egyedi szabályokat is tartalmaz (ágazati mellékletekben).

Az MRA főszövegének módosításai arra szolgálnak, hogy nagyobb rugalmasságot 
biztosítsanak az ágazati mellékletek szerkezetében, megszüntessék a felek közötti 
kereskedelemre vonatkozó felesleges korlátozásokat, csökkentsék az MRA kezelésével 
kapcsolatos adminisztratív terheket, valamint hogy megkönnyítsék és egyértelművé tegyék az 
MRA alkalmazását:

- az ipari termékek származási szabályainak szükségtelennek ítélt korlátozásait törölték, 
így az MRA a hatálya alá tartozó valamennyi termékre származásától függetlenül 
alkalmazandó;

- intézményi és eljárási módosításokra is sor került. A vegyes bizottság elnökére való 
hivatkozásokat törölték arra való utalásképpen, hogy a vegyes bizottság elnöki 
feladatait a felek közösen látják el. Az MRA alkalmazásának egyszerűsítésére 
egyszerűbb eljárást határoztak meg a megfelelőségértékelés elismerésére, az elismerés 
visszavonására és felfüggesztésére. A vegyes bizottságot felhatalmazták az ágazati 
mellékletek módosítására, amennyiben azokban figyelembe kell venni a technikai 
haladást és más tényezőket, például az Európai Unió bővítését; 

- más módosítások pusztán a vonatkozó cikkek fenti módosításokat tükröző 
szövegezésbeli változtatásait irányozzák elő;

Emellett a gyógyszerekre vonatkozó és az orvosi műszerekre vonatkozó ágazati mellékletet is 
felülvizsgálták annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a technikai és adminisztratív 
gyakorlatban bekövetkezett fejleményeket, az MRA főszövegében a módosítás nyomán 
bekövetkezett változásokat, a felsorolt szervezetekben történt változásokat, és a feleknek az 
ezen ágazatot érintő jogszabályaiban bekövetkezett változásokat. Az MRA főszövegében és 
az ágazati mellékletekben eszközölt valamennyi módosítást a bizottsági javaslathoz csatolt 
indokolás részletesebben ismerteti.
A javaslatnak nincsenek pénzügyi vonzatai.

Az előadó üdvözli az e módosításokban foglalt helyesbítéseket, és felkéri az Európai 
Parlamentet, hogy járuljon hozzá a megállapodás megkötéséhez.


