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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 
Uniunea Europeană şi Australia de modificare a Acordului privind recunoaşterea 
reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje dintre 
Comunitatea Europeană şi Australia
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0146(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (00000/2010),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (4) primul paragraf şi cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera 
(a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (C7-0000/2010), 

– având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional (A7-0000/2010),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de modificare a Acordului privind recunoaşterea reciprocă (ARR) cu Australia a fost 
negociat de Comisie cu obiectivul declarat de ameliorare şi simplificare a funcţionării ARR, 
care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1999. A fost propus, de asemenea, un acord paralel de 
modificare a ARR cu Noua Zeelandă, care este identic.

ARR-urile sunt acorduri cu privire la recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a 
conformităţii produselor reglementate. Un ARR conferă fiecărei părţi semnatare autoritatea de 
a testa şi certifica produsele în conformitate cu cerinţele de reglementare ale celeilalte părţi, 
pe teritoriul său şi înainte de efectuarea exportului. Astfel, ARR-urile vizează să elimine 
barierele tehnice din calea comerţului, protejând totodată obiectivele privind sănătatea, 
siguranţa şi mediul ale fiecărei părţi. ARR cu Australia prevede, în partea sa principală, 
normele generale privind înfiinţarea organismelor de evaluare a conformităţii, precum şi 
normele specifice care se aplică diverselor sectoare reglementate (în anexele sectoriale).

Scopul modificărilor aduse părţii principale a ARR este acela de a permite o mai mare 
flexibilitate a structurii anexelor sectoriale, de a elimina restricţiile inutile din calea 
comerţului între părţi, de a reduce sarcina administrativă aferentă gestionării ARR şi de a 
facilita şi clarifica funcţionarea acordului:

- restricţia privind normele de origine pentru produsele industriale, considerată inutilă, 
se elimină, astfel încât ARR se aplică tuturor produselor cuprinse în acord, indiferent 
de originea acestora;

- s-au făcut, de asemenea, modificări instituţionale şi procedurale; referirile la 
preşedintele comitetului mixt se elimină pentru a reflecta faptul că părţile coprezidează 
comitetul mixt; pentru a simplifica funcţionarea ARR, se stabileşte o procedură mai 
simplă pentru recunoaşterea, retragerea recunoaşterii şi suspendarea organismelor de 
evaluare a conformităţii; comitetul mixt are dreptul de a modifica anexele sectoriale în 
cazul în care acestea trebuie să ţină cont de progresul tehnic şi de alţi factori, cum ar fi 
extinderea Uniunii Europene;

- alte modificări privesc doar modificări lingvistice la articolele conexe pentru a reflecta 
modificările mai sus menţionate.

De asemenea, anexa sectorială privind medicamentele şi anexa sectorială privind dispozitivele 
medicale au fost revizuite pentru a se ţine cont de evoluţiile tehnice şi ale practicilor 
administrative, de modificările aduse de acordul de modificare părţii principale a ARR, de 
actualizările survenite la nivelul organizaţiilor menţionate în acord şi de modificările în 
legislaţia părţilor care afectează acest sector. Toate aceste modificări aduse părţii principale a 
ARR şi anexelor sectoriale ale acestuia sunt descrise mai detaliat în expunerea de motive care 
însoţeşte propunerea Comisiei.
Propunerea nu are implicaţii financiare.

Raportorul salută îmbunătăţirile aduse de aceste modificări şi invită Parlamentul European să 
aprobe încheierea acordului.
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