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PR_NLE-AP_art90

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας με την οποία τροποποιείται η 
συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Νέας Ζηλανδίας 
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (00000/2010),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0000/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία που τροποποιεί τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΣΑΑ) με τη Νέα 
Ζηλανδία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων εκ μέρους της Επιτροπής με στόχο τη 
βελτίωση και την απλοποίηση της λειτουργίας της ΣΑΑ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η 
Ιανουαρίου 1999. Μια παράλληλη συμφωνία που τροποποιεί τη Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης με την Αυστραλία, η οποία είναι πρακτικά η ίδια, έχει επίσης προταθεί.

Οι ΣΑΑ αποτελούν συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης πιστότητας 
προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο ρυθμίσεων. Μια Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης δίνει σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα και την εξουσία να 
ελέγχει και να πιστοποιεί προϊόντα σε σχέση με τις κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος, στην επικράτειά του και πριν από την εξαγωγή. Ως εκ τούτου, η 
Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης επιδιώκει να άρει τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία, την ασφάλεια και τους περιβαλλοντικούς στόχους 
κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης με τη Νέα Ζηλανδία 
προβλέπει στο κύριο μέρος της γενικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη θέσπιση φορέων 
αξιολόγησης της πιστότητας, καθώς και ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε διάφορους 
τομείς που καλύπτονται από αυτήν (στα τομεακά παραρτήματα).

Οι τροποποιήσεις στο κύριο τμήμα της ΣΑΑ έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τη δομή των τομεακών παραρτημάτων, να άρουν άσκοπους
περιορισμούς που ισχύουν στο εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, να μειώσουν τα 
διοικητικά βάρη σε σχέση με τη διαχείριση της ΣΑΑ και να διευκολύνουν και να 
διευκρινίσουν τη λειτουργία της ΣΑΑ:

- ο περιορισμός σε ό,τι αφορά τις διατάξεις προέλευσης των βιομηχανικών προϊόντων που 
θεωρούνται ως μη απαραίτητες, διαγράφεται έτσι ώστε η ΣΑΑ να εφαρμόζεται σε όλα τα 
προϊόντα που καλύπτονται από αυτήν, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους·

- έχουν επίσης πραγματοποιηθεί θεσμικές και διαδικαστικές τροποποιήσεις. Η αναφορά 
στον πρόεδρο της κοινής επιτροπής έχει διαγραφεί με σκοπό να αντικατοπτρίζει το 
γεγονός ότι η κοινή επιτροπή συμπροεδρεύεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Με στόχο να 
απλοποιηθεί η λειτουργία της ΣΑΑ, καθορίζεται μια απλούστερη διαδικασία για την 
εξουσιοδότηση, την ανάκληση της εξουσιοδότησης και την αναστολή των φορέων 
αξιολόγησης της πιστότητας. Η κοινή επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τα τομεακά 
παραρτήματα όταν αυτά χρειάζεται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και 
άλλους παράγοντες όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- άλλες τροποποιήσεις απλώς προβλέπουν γλωσσικές αλλαγές σε σχετικά άρθρα που 
αντικατοπτρίζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις·

Εξάλλου, τα τομεακά παραρτήματα για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατροτεχνολογικές 
συσκευές έχουν αναθεωρηθεί ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στις τεχνικές και 
διοικητικές πρακτικές, τις αλλαγές που έχουν εισαχθεί από την τροποποιημένη συμφωνία του 
κυρίου μέρους της ΣΑΑ, ενημερώσεις για οργανώσεις που αναφέρονται και αλλαγές στη 
νομοθεσία των συμβαλλόμενων μερών που επηρεάζουν τον εν λόγω τομέα. Όλες οι εν λόγω 
τροποποιήσεις στο κύριο μέρος της ΣΑΑ και τα τομεακά παραρτήματα περιγράφονται με 
περισσότερες λεπτομέρειες στο επεξηγηματικό υπόμνημα που συνοδεύει την πρόταση της 
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Επιτροπής.

Η παρούσα πρόταση δεν συνεπάγεται δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις βελτιώσεις που περιέχονται στις εν λόγω τροποποιήσεις και καλεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία.


