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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)



PR\834061SV.doc 3/5 PE450.683v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............4

MOTIVERING ......................................................................................................................5



PE450.683v01-00 4/5 PR\834061SV.doc

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och 
Australien om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av 
överensstämmelse, intyg och märkning mellan Europeiska gemenskapen och Australien
(.../2010 – C7-.../2010 – 2010/0146(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (.../2010),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.4 första stycket och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C7-.../2010),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Avtalet om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande med Australien har framförhandlats 
av kommissionen med det fastställda syftet att förbättra och förenkla tillämpningen av det 
avtal om ömsesidigt erkännande som trädde i kraft den 1 januari 1999. Ett parallellt avtal om 
ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande med Nya Zeeland, som är identiskt, har också 
föreslagits.

Avtalen är avtal om ömsesidigt erkännande av bedömningen av reglerade produkters 
överensstämmelse. Ett sådant avtal ger var och en av parterna myndighet att testa och 
certifiera produkter gentemot den andra partens regelkrav på sitt eget territorium och innan 
produkterna exporteras. Sålunda strävar man efter att genom avtalen avskaffa tekniska hinder 
för handeln, samtidigt som man skyddar den andra partens mål när det gäller hälsa, säkerhet 
och miljö. Avtalet med Australien föreskriver i sin huvudtext allmänna regler för inrättande 
av organ för bedömning av överensstämmelse samt även specifika regler som är tillämpliga 
på olika sektorer som omfattas av avtalet (i sektoriella bilagor).

Syftet med ändringarna i avtalets huvudtext är att möjliggöra en mer flexibel struktur i de 
sektoriella bilagorna, undanröja onödiga begränsningar av handeln mellan länderna, minska 
den administrativa börda som förvaltningen av avtalet medför samt förenkla och tydliggöra 
avtalets tillämpning.

- Begränsningen avseende ursprungsreglerna för industriprodukter, som anses onödig, 
utgår så att avtalet tillämpas på alla produkter som täcks av det, oaktat deras ursprung.

- Institutionella och förfarandemässiga ändringar görs också. Hänvisningarna till 
gemensamma kommitténs ordförande utgår för att avspegla att ordförandeskapet i 
kommittén innehas gemensamt av parterna. För att underlätta tillämpningen av avtalet 
om ömsesidigt erkännande fastställs ett enklare förfarande för att utse organ för 
bedömning av överensstämmelse samt för att återkalla och upphäva denna utnämning. 
Den gemensamma kommittén får ändra de sektoriella bilagorna för att ta hänsyn till den 
tekniska utvecklingen och andra faktorer, som Europeiska unionens utvidgning.

- Andra ändringar gäller bara formuleringsändringar i anknytande artiklar som återspeglar 
de ovannämnda ändringarna.

Dessutom har den sektoriella bilagan om läkemedel och den sektoriella bilagan om 
medicintekniska produkter reviderats för att beakta utvecklingen av teknisk och administrativ 
praxis, ändringar som införs genom ändringen av huvudtexten i avtalet om ömsesidigt 
erkännande, uppdateringar av de förtecknade organisationerna och ändringar av den del av 
parternas lagstiftning som rör detta område. Alla dessa ändringar i avtalets huvudtext och dess 
sektoriella bilagor beskrivs mer i detalj i den motivering som åtföljer kommissionens förslag.

Förslaget har inga budgetkonsekvenser.

Föredraganden välkomnar förbättringarna genom dessa ändringar och uppmanar 
Europaparlamentet att godkänna avtalet.


