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* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en Nieuw-Zeeland tot wijziging van de Overeenkomst inzake wederzijdse 
erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en 
Nieuw-Zeeland
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (00000/2010),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de
artikelen 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0000/2010),

– gelet op de artikelen 81 en 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (OWE) 
met Nieuw-Zeeland heeft ten doel de werking van de op 1 januari 1999 van kracht geworden 
OWE te verbeteren en vereenvoudigen. Tegelijkertijd is een eensluidend voorstel ingediend 
voor een overeenkomst tot wijziging van de OWE met Australië.

OWE's zijn overeenkomsten inzake de wederzijdse erkenning van 
overeenstemmingsbeoordelingen van in wetgeving omschreven producten. Op grond van de 
OWE is elk van de partijen bevoegd producten voorafgaande aan uitvoer op eigen 
grondgebied te testen om na te gaan of ze voldoen aan de voorschriften van de andere partij. 
Met de OWE's wordt dus beoogd technische handelsbelemmeringen op te heffen met 
inachtneming van de doelstellingen inzake gezondheid, veiligheid en milieu van elk der 
partijen. De OWE met Nieuw-Zeeland behelst algemene regels voor de oprichting van 
overeenstemmingsbeoordelingsorganen (in het dispositief) en specifieke regels voor de 
verschillende bedrijfstakken (in de diverse sectorbijlagen).

De wijzigingen in het dispositief van de OWE hebben tot doel een grotere flexibiliteit in de 
structuur van de sectorbijlagen mogelijk te maken, onnodige beperkingen voor de handel 
tussen de partijen op te heffen, de administratieve last verbonden aan het beheer van de OWE 
te verminderen, en de werking ervan te verduidelijken.

- de beperking betreffende de regels van oorsprong voor industrieproducten wordt 
onnodig geacht en is geschrapt, zodat de OWE voor alle eronder vallende producten 
gaat gelden, ongeacht hun oorsprong;

- voorts zijn er institutionele en procedurele wijzigingen aangebracht: de verwijzingen 
naar de voorzitter van de gemengde commissie worden geschrapt om rekening te 
houden met het feit dat de gemengde commissie door de partijen gezamenlijk wordt 
voorgezeten; om de werking van de OWE te vereenvoudigen, is een eenvoudiger 
procedure voor de erkenning, de intrekking van de erkenning en de schorsing van 
overeenstemmingsbeoordelingsorganen vastgesteld; de gemengde commissie is 
bevoegd wijzigingen in de sectorbijlagen aan te brengen om rekening te houden met 
de technische vooruitgang en andere factoren zoals de uitbreiding van de Europese 
Unie;

- de overige wijzigingen zijn veranderingen in de formulering van artikelen als 
uitvloeisel van bovengenoemde wijzigingen.

Daarnaast zijn de sectorbijlage betreffende geneesmiddelen en de sectorbijlage betreffende 
medische hulpmiddelen herzien om rekening te houden met ontwikkelingen in de technische 
en administratieve praktijk, veranderingen die door de wijzigingsovereenkomst zijn 
aangebracht in het dispositief van de OWE, bijwerkingen van de lijst van organisaties, en 
wijzigingen in de wetgeving van de partijen betreffende deze sector. Al deze wijzigingen in 
het dispositief van de OWE en de sectorbijlagen worden uit de doeken gedaan in de 
toelichting bij het Commissievoorstel.

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.

De rapporteur is ingenomen met de verbeteringen die met deze wijzigingen worden 
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geïntroduceerd en beveelt het Parlement aan zijn goedkeuring te verlenen.


