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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos 
susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas dėl Europos bendrijos ir Naujosios 
Zelandijos abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui, sudarymo
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (00000/2010),

– atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros 
pastraipos a punktą (C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0000/2010),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl susitarimo, kuriuo keičiamas Susitarimas dėl abipusio pripažinimo (SAP) su Naująja 
Zelandija, derėjosi Komisija, turėdama tikslą pagerinti ir supaprastinti 1999 m. sausio 1 d. 
įsigaliojusio SAP veikimą. Taip pat buvo pasiūlytas toks pat susitarimas, kuriuo iš dalies 
keičiamas SAP su Australija.

SAP – tai susitarimai dėl reglamentuojamų produktų atitikties įvertinimo abipusio 
pripažinimo. Pagal SAP kiekvienai susitarimo šaliai suteikiami įgaliojimai savo teritorijoje 
prieš eksportą patikrinti ir patvirtinti, ar produktai atitinka kitos šalies reguliavimo 
reikalavimus. Taigi, SAP siekiama panaikinti technines kliūtis prekybai ir apsaugoti abiejų 
susitarimo šalių sveikatos, saugos ir aplinkos tikslus. SAP su Naująja Zelandija pagrindinėje 
dalyje numatytos taisyklės, reglamentuojančios atitikties vertinimo įstaigų įkūrimą, bei 
specialios taisyklės, taikytinos įvairiems aptariamiems sektoriams (sektoriniai priedai).

SAP pagrindinės dalies pakeitimų tikslas – padaryti lankstesnę sektorinių priedų struktūrą, 
pašalinti nereikalingus šalių tarpusavio prekybos apribojimus, sumažinti su SAP 
administravimu susijusią administracinę naštą ir supaprastinti bei paaiškinti SAP:

- išbraukiamas nereikalingu laikomas apribojimas, susijęs su pramonės produktų kilmės 
taisyklėmis, kad SAP būtų taikomas visiems jame numatytiems produktams 
neatsižvelgiant į jų kilmę;

- taip pat daromi instituciniai ir procedūriniai pakeitimai. Išbraukiamos nuorodos į 
Jungtinio komiteto pirmininką siekiant pabrėžti tai, kad Jungtiniam komitetui šalys 
pirmininkauja bendrai. Siekiant supaprastinti SAP veikimą nustatoma paprastesnė 
atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo, jų paskyrimo atšaukimo ir šių įstaigų veiklos 
sustabdymo tvarka. Jungtiniam komitetui suteikiami įgaliojimai iš dalies pakeisti 
sektorinius priedus, kai reikia atsižvelgti į techninę pažangą ir kitus veiksnius, pvz., 
Europos Sąjungos plėtrą;

- kituose pakeitimuose keičiamos susijusių straipsnių formuluotės, kuriose atsispindi 
minėti pakeitimai.

Be to, siekiant atsižvelgti į technologijų ir administracinės praktikos pokyčius, pagrindinės 
SAP dalies pakeitimus, padarytus iš dalies keičiamu susitarimu, atnaujintus organizacijų 
sąrašus ir su šiuo sektoriumi susijusių šalių teisės aktų pakeitimus, buvo peržiūrėtas sektorinis 
priedas dėl vaistų ir sektorinis priedas dėl medicinos prietaisų. Visi šie SAP pagrindinės dalies 
ir jo sektorinių priedų pakeitimai išsamiau aprašomi prie Komisijos pasiūlymo pridėtame 
Aiškinamajame memorandume.

Pasiūlymas neturi finansinio poveikio.

Pranešėjas pritaria šiuose pakeitimuose numatytiems patobulinimams ir ragina Europos 
Parlamentą pritarti šiam susitarimui.


