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PR_NLE-AP_art90

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią 
Europejską a Australią zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Australią 
w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i 
oznakowania
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0146(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (00000/2010),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C7-0000/2010), 

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2010),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Negocjując Umowę zmieniającą Umowę z Australią w sprawie wzajemnego uznawania, 
Komisja kierowała się określonym celem ulepszenia i uproszczenia stosowania Umowy, która 
weszła w życie dnia 1 stycznia 1999 r. Jednocześnie przedstawiono wniosek dotyczący 
Umowy zmieniającej identyczną Umowę w sprawie wzajemnego uznawania podpisaną z 
Nową Zelandią.

Przedmiotowe umowy dotyczą wzajemnego uznawania oceny zgodności produktów 
regulowanych. Umowa w sprawie wzajemnego uznawania przyznaje każdej ze stron prawo 
testowania i przeprowadzania certyfikacji produktów na swoim terytorium i przed wywozem 
danych produktów, według regulacyjnych wymogów drugiej strony. W ten sposób umowy o 
wzajemnym uznawaniu dążą do zniesienia barier technicznych w handlu, jednocześnie 
chroniąc cele każdej ze stron w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego. 
Umowa z Australią określa w swojej głównej części ogólne zasady powoływania organów 
oceny zgodności, jak również szczegółowe zasady mające zastosowanie do różnych sektorów 
objętych Umową (w załącznikach sektorowych).

Zmiany do głównej części Umowy mają wprowadzić większą elastyczność w strukturze 
załączników sektorowych do Umowy w sprawie wzajemnego uznawania, znieść niepotrzebne 
ograniczenia w wymianie handlowej między stronami, ograniczyć obciążenie administracyjne 
związane z zarządzaniem Umową oraz ułatwić i wyjaśnić stosowanie Umowy:

- ograniczenie dotyczące reguł pochodzenia produktów przemysłowych, uznane za 
zbędne, zostaje usunięte, w związku z czym Umowa ma zastosowanie do wszystkich 
objętych nią produktów, niezależnie od ich pochodzenia;

- wprowadzono również zmiany dotyczące aspektów instytucjonalnych i 
proceduralnych. Odniesienia dotyczące przewodniczącego Wspólnego Komitetu 
zostały usunięte, aby uwzględnić fakt, że strony wspólnie przewodniczą Wspólnemu 
Komitetowi. Aby uprościć stosowanie Umowy w sprawie wzajemnego uznawania, 
ustanowiono prostszą procedurę uznawania, cofania uznawania i zawieszania organów 
oceny zgodności. Wspólny Komitet jest upoważniony do zmiany załączników 
sektorowych, jeżeli zaistnieje potrzeba uwzględnienia postępu technicznego i innych 
czynników, takich jak rozszerzenie Unii Europejskiej;

- inne poprawki polegają jedynie na zmianie sformułowań w powiązanych artykułach w 
celu uwzględnienia przedstawionych wyżej zmian.

Ponadto załącznik sektorowy w sprawie produktów leczniczych oraz załącznik sektorowy w 
sprawie wyrobów medycznych został zmieniony w celu uwzględnienia rozwoju w zakresie 
praktyk technicznych i administracyjnych, zmian wprowadzonych na podstawie Umowy 
zmieniającej główną część Umowy w sprawie wzajemnego uznawania, aktualizacji wykazu 
organizacji oraz zmian prawodawstwa stron dotyczącego tego sektora. Wszystkie zmiany 
wprowadzone do głównej części Umowy i do jej załączników sektorowych zostały 
szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu dołączonym do wniosku Komisji.

Wniosek ten nie powoduje żadnych skutków finansowych.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem ulepszenia zawarte w tych poprawkach i zwraca 
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się do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.


