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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa 
vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelist 
lepingut vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kohta
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (00000/2010);

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a 
(C7-0000/2010); 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0000/2010),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Komisjon on pidanud läbirääkimisi Uus-Meremaaga sõlmitud vastastikuse tunnustamise 
lepingu muutmise lepingu üle, mille eesmärgiks on 1. jaanuaril 1999 jõustunud vastastikuse 
tunnustamise lepingu toimimise täiustamine ja lihtsustamine. Paralleelselt on esitatud 
ettepanek Austraaliaga sõlmitud vastastikuse tunnustamise lepingu samaväärse muutmise 
lepingu kohta.

Vastastikuse tunnustamise lepingud on lepingud õigusaktidega hõlmatud toodete 
vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kohta. Selline leping volitab iga lepinguosalist 
tooteid kontrollima ja sertifitseerima enne nende eksporti, oma territooriumil ja teise 
lepinguosalise õigusnormide kohaselt. Sel viisil püütakse vastastikuse tunnustamise lepingute 
abil eemaldada tehnilisi kaubandustõkkeid, säilitades samas iga lepinguosalise tervishoiu-, 
ohutus- ja keskkonnaalased eesmärgid. Uus-Meremaaga sõlmitud vastastikuse tunnustamise 
lepingu põhitekstis kehtestatakse üldeeskirjad vastavushindamisasutuste loomiseks ning 
erinevatele hõlmatud valdkondadele kohaldatavad konkreetsed eeskirjad (valdkonnalisades).

Vastastikuse tunnustamise lepingu põhiteksti muudatuste eesmärgiks on võimaldada suuremat 
paindlikkust valdkonnalisade struktuuris, kõrvaldada tarbetud piirangud lepinguosaliste 
vahelistes kaubandussuhetes, vähendada lepingu haldamisega seotud halduskoormust ning 
täpsustada ja lihtsustada lepingu toimimist:

- tööstustoodete päritolureegleid käsitlev tarbetuks peetud piirang jäetakse välja, seega 
kohaldatakse vastastikuse tunnustamise lepingut kõigile sellega hõlmatud toodetele, 
sõltumata nende päritolust;

- tehakse ka institutsioonilisi ja menetluslikke muudatusi. Välja jäetakse viited 
ühiskomitee eesistujale kajastamaks asjaolu, et ühiskomiteed juhatavad 
lepinguosalised koos. Selleks et lihtsustada vastastikuse tunnustamise lepingu 
toimimist, kehtestatakse lihtsustatud menetlus vastavushindamisasutuste määramise, 
nende määramise peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ühiskomiteele antakse 
volitus valdkonnalisade muutmiseks, kui neis on vaja võtta arvesse tehnilist arengut ja 
muid tegureid, sealhulgas Euroopa Liidu laienemist;

- muud muudatused koosnevad sõnastuse muutmisest seotud artiklites ja kajastavad 
eespool nimetatud muudatusi.

Ravimite valdkonnalisa ja meditsiiniseadmete valdkonnalisa vaadati läbi, et võtta arvesse 
tehniliste ja haldustavade arengut, vastastikuse tunnustamise lepingu põhiteksti 
muutmislepinguga sisseviidud parandusi, organisatsioonide nimekirja ajakohastusi ja samuti 
muudatusi lepinguosaliste asjaomast sektorit mõjutavates õigusaktides. Kõiki vastastikuse 
tunnustamise lepingu põhiteksti ja valdkonnalisade nimetatud muudatusi kirjeldatakse 
üksikasjalikumalt komisjoni ettepanekuga kaasnevas seletuskirjas.
Ettepanekul ei ole rahalist mõju.

Raportöör kiidab heaks kõnealustes muudatustes sisalduvad parandused ning soovitab 
Euroopa Parlamendil anda nõusolek lepingu sõlmimiseks.


