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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение 
между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на споразумението за 
взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между 
Европейската общност и Нова Зеландия
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (00000/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, алинея първа, както и член 218, параграф 6, алинея втора, 
буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0000/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A7-0000/2010),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за изменение на споразумението за взаимно признаване (MRA) с Нова 
Зеландия беше договорено от Комисията, като заявената цел бе да се подобри и
опрости функционирането на гореспоменатото MRA, което влезе в сила на 1 януари 
1999 г. Беше предложено и паралелно споразумение за изменение на MRA с Австралия, 
което е идентично.

MRA са споразумения за взаимното признавате по отношение на оценката на 
съответствието на продуктите, които са обект на регулиране. MRA предоставя на всяка 
от страните по него правото преди износ да изпитва продукти и да издава сертификати 
за тях на собствената си територия , като прилага законовите изисквания на другата 
страна. От това следва, че целта на MRA е да премахнат техническите препятствия пред 
търговията, като същевременно гарантират изпълнението на целите на всяка от 
страните в областта на здравеопазването, безопасността и околната среда. MRA с Нова 
Зеландия предоставя в основния си текст общи правила за създаването на органи за 
оценка на съответствието, както и конкретни правила, приложими спрямо различните 
сектори, включени в споразумението (в секторни приложения).

Целта на измененията на основния текст на споразумението е да се предостави 
възможност за по-голяма гъвкавост в структурата на секторните приложения, да се 
премахнат ненужните ограничения на търговията между страните, да се намали 
административната тежест, свързана с управлението на споразумението, и да се улесни 
и изясни начинът на действие на MRA:

- ограничението, отнасящо се до правилата за произход на промишлените 
продукти, което е считано за излишно, се заличава, така че споразумението се 
прилага по отношение на всички продукти, включени в него, независимо от 
техния произход;

- внесени са също институционални и процедурни изменения. Посочванията на 
председателя на Съвместния комитет са заличени, за да се отрази фактът, че 
Съвместният комитет е председателстван съвместно от страните. За да се улесни 
действието на споразумението се определя по-проста процедура за признаване 
на статута на органите за оценка на съответствието, както и за отнемане и 
прекратяване на този статут. Съвместният комитет е упълномощен да изменя 
секторните приложения, когато те трябва да отчитат техническия напредък и 
други фактори като разширяването на Европейския съюз;

- други изменения просто съдържат изменения на формулировки в свързаните с 
тези въпроси членове, като отразяват гореспоменатите изменения;

освен това секторното приложение относно медицинските продукти и секторното 
приложение относно медицинските изделия бе преразгледано, за да се отчете 
развитието на събитията в техническата и административната практика, промените, 
внесени чрез споразумението за изменение в основния текст на споразумението за 
взаимно признаване, актуализираните данни за изброените организации и промените в 
законодателството на страните, засягащи този сектор. Всички тези изменения на 
основния текст на MRA и на неговите секторни приложения са описани по-подробно в 
обяснителния меморандум, приложен към предложението на Комисията.
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Настоящото предложение няма никакви финансови отражения.

Докладчикът приветства подобренията, които се съдържат в измененията, и приканва 
Европейския парламент да даде одобрението си за споразумението.


