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Vysvětlivky 

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhy rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, 
kterou se mění dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským 
společenstvím a Novým Zélandem
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (00000/2010),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním 
pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C7-0000/2010), 

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2010),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Deklarovaným cílem vyjednávání vedeného Radou o Dohodě, kterou se mění Dohoda
o vzájemném uznávání s Novým Zélandem, bylo zlepšit a zjednodušit fungování této dohody, 
jež vstoupila v platnost dne 1. ledna 1999. Bylo rovněž navrženo vést souběžně jednání i 
o změně identické Dohody o vzájemném uznávání s Austrálií.

Jedná se zde o dohody o vzájemném uznávání posuzování shody regulovaných výrobků. 
Dohoda o vzájemném uznávání dává každé straně pravomoc zkoušet a certifikovat soulad 
výrobků s regulačními požadavky druhé strany na svém vlastním území před zahájením 
vývozu. Dohody o vzájemném uznávání mají tedy za cíl odstraňovat technické překážky 
obchodu, ale zároveň ochraňovat zájmy všech stran v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního 
prostředí. Vlastní text dohody o vzájemném uznávání s Novým Zélandem stanoví obecná 
pravidla upravující zřizování subjektů posuzování shody a sektorové přílohy stanoví dílčí 
pravidla platná pro jednotlivá dotčená odvětví.

Cílem změn vlastního textu této dohody o vzájemném uznávání je umožnit větší flexibilitu ve 
struktuře sektorových příloh, odstranit zbytečná omezení pro obchod mezi stranami, zmenšit 
administrativní zátěž související s uplatňováním dohody a usnadnit a objasnit fungování 
dohody.

- Zrušuje se omezení týkající se pravidel původu průmyslových výrobků, jež se 
považují za zbytečná, aby dohoda o vzájemném uznávání platila pro všechny výrobky, 
na něž se vztahuje, bez ohledu na jejich původ.

- Provádějí se i institucionální a procedurální změny. Vypouštějí se odkazy na 
předsednictvo smíšeného výboru, aby se zohlednila skutečnost, že strany dohody 
předsedají smíšenému výboru společně. Aby se zjednodušilo fungování dohody, 
stanoví se jednodušší postup pro jmenování, zrušení jmenování nebo pozastavení 
subjektů posuzování shody. Smíšený výbor dostává pravomoc pozměňovat sektorové 
přílohy, je-li třeba zohlednit technický pokrok a další skutečnosti, např. rozšíření 
Evropské unie.

- Další změny pouze upravují znění souvisejících článků s ohledem na výše uvedené 
změny.

Sektorová příloha o léčivých přípravcích a sektorová příloha o zdravotnických prostředcích se 
revidují tak, aby zohledňovaly vývoj technické a administrativní praxe, změny vzniklé 
změnou vlastního textu dohody o vzájemném uznávání, aktualizace týkající se uvedených 
organizací a změny, které strany provedly v právních předpisech ovlivňujících dané odvětví. 
Všechny změny vlastního textu dohody a jejích sektorových příloh jsou podrobně popsány
v důvodové zprávě, která je součástí návrhu Komise.

Návrh nemá finanční dopady.

Zpravodaj vítá zlepšení, která navrhované změny přinášejí, a vyzývá Evropský parlament, aby
s uzavřením dohody souhlasil.


