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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi 
par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (00000/2010),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7-0000/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A7-0000/2010),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Nolīgumu, ar kuru groza Savstarpējās atzīšanas nolīgumu (SAN), kas noslēgts ar Jaunzēlandi, 
Komisija apspriedusi, izvirzot mērķi uzlabot un vienkāršot kopš 1999. gada 1. janvāra spēkā 
esošā SAN darbību. Ierosināts arī līdzīgs nolīgums, ar kuru groza identisku SAN, kas noslēgts 
ar Austrāliju.

SAN ir nolīgumi par savstarpēju atbilstības novērtējumu atzīšanu regulētiem produktiem. 
SAN dod abām nolīguma pusēm pilnvaras pirms eksporta savā teritorijā testēt un sertificēt 
produktus, lai apliecinātu, ka tie atbilst otras puses regulatīvajām prasībām. Līdz ar top SAN 
mērķis ir atcelt tehniskas tirdzniecības barjeras, tajā pašā laikā aizsargājot pušu mērķus, kas 
saistīti ar veselību, drošību un vidi. Ar Jaunzēlandi noslēgtā SAV normatīvajā daļā iekļauti 
vispārēji noteikumi par atbilstības novērtēšanas iestāžu izveidi, kā arī konkrēti noteikumi, kas 
piemērojami dažādām nozarēm, uz kurām nolīgums attiecas (nozaru pielikumi).

SAN normatīvās daļas grozījumu mērķis ir palielināt elastīgumu nozaru pielikumu struktūrā, 
atcelt nevajadzīgus ierobežojumus tirdzniecībā starp pusēm, mazināt administratīvo slogu 
saistībā ar SAN pārvaldību, atvieglot SAN darbību un padarīt to saprotamāku.

- Svītroti par nevajadzīgiem uzskatītie ierobežojumi attiecībā uz noteikumiem par 
ražošanas produktu izcelsmi, attiecinot SAN uz visiem produktiem, kas ietilpst tā 
darbības jomā, neatkarīgi no to izcelsmes.

- Veikti grozījumi institucionālajā struktūrā un procedūrās. Svītrotas atsauces uz 
Apvienotās komitejas priekšsēdētāju, lai atspoguļotu faktu, ka puses kopīgi vada 
Apvienoto komiteju. Lai vienkāršotu SAN darbību, noteikta vienkāršāka procedūra 
atbilstības novērtēšanas iestāžu atzīšanai un atbilstības atzinuma atsaukšanai un 
apturēšanai. Apvienotajai komitejai ir pilnvaras grozīt nozaru pielikumus, ja tas 
nepieciešams, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību uz citus faktorus, piemēram, Eiropas 
Savienības paplašināšanos.

- Citi grozījumi ir formulējuma maiņa izmaiņu skartajos pantos, lai tiktu atspoguļoti 
iepriekš minētie grozījumi.

Turklāt, lai ņemtu vērā tendences tehniskajā un administratīvajā praksē, ir pārskatīti nozaru 
pielikumi, kas attiecas uz medicīnas izstrādājumiem un medicīnas ierīcēm, ar grozījumu 
nolīgumu ieviestas izmaiņas SAN normatīvajā daļā, atjaunināts organizāciju saraksts un 
atspoguļotas izmaiņas tajos pušu tiesību aktos, kas skar šo nozari. Visi šie SAN normatīvās 
daļas un pielikumu grozījumi precīzāk aprakstīti paskaidrojuma memorandā, kas pievienots 
Komisijas priekšlikumam.

Šim priekšlikumam nav finansiālas ietekmes.

Referents atzinīgi vērtē ar grozījumiem veiktos uzlabojumus un aicina Eiropas Parlamentu 
atbalstīt nolīgumu.


