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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Novým 
Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide 
o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (00000/2010),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 
ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (C7-0000/2010),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2010),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stanoveným cieľom rokovaní vedených Komisiou o dohode, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda 
o vzájomnou uznávaní s Novým Zélandom, je zlepšiť a zjednodušiť fungovanie dohody 
o vzájomnom uznávaní, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 1999. Súbežne bola predložená aj 
dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa identická dohoda o vzájomnom uznávaní s Austráliou.

Dohody o vzájomnom uznávaní sú dohody o vzájomnom uznávaní posudzovania zhody 
regulovaných výrobkov. Dohoda o vzájomnom uznávaní dáva každej strane právomoc skúšať 
a overovať súlad výrobkov s regulačnými požiadavkami druhej strany na svojom vlastnom 
území a pred začatím vývozu. Cieľom dohôd o vzájomnom uznávaní je teda odstraňovať 
technické prekážky v obchode a zároveň chrániť záujmy každej strany týkajúce sa zdravia, 
bezpečnosti a životného prostredia. Samotný text dohody o vzájomnom uznávaní s Novým 
Zélandom stanovuje všeobecné pravidlá upravujúce zriaďovanie orgánov posudzovania 
zhody, ako aj osobitné pravidlá vzťahujúce sa na jednotlivé dotknuté odvetvia (v sektorových 
prílohách).

Cieľom zmien a doplnení vlastného textu dohody o vzájomnom uznávaní je umožniť väčšiu 
flexibilitu v štruktúre sektorových príloh, odstrániť zbytočné obmedzenia obchodu 
medzi stranami, znížiť administratívne zaťaženie súvisiace s riadením dohody o vzájomnom 
uznávaní a uľahčiť a objasniť uplatňovanie takejto dohody.

- vypúšťa sa obmedzenie týkajúce sa pravidiel pôvodu priemyselných výrobkov, ktoré 
sa považujú za zbytočné, aby dohoda o vzájomnom uznávaní platila v prípade 
všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, bez ohľadu na ich pôvod;

- zavádzajú sa tiež inštitucionálne a procedurálne zmeny; vypúšťajú sa odkazy na 
predsedu spoločného výboru, aby sa zohľadnila skutočnosť, že spoločnému výboru 
predsedajú strany spoločne; aby sa zjednodušilo uplatňovanie dohody o vzájomnom 
uznávaní, stanovuje sa jednoduchší postup uznania, zrušenia uznania a pozastavenia 
uznania orgánov na posudzovanie zhody; spoločný výbor je oprávnený zmeniť 
a doplniť sektorové prílohy, keď je to potrebné na zohľadnenie technického pokroku 
a ďalších faktorov, ako je rozšírenie Európskej únie;

- ďalšie zmeny a doplnenia iba upravujú znenie súvisiacich článkov so zreteľom 
na uvedené zmeny a doplnenia;

Okrem toho sa sektorová príloha o liekoch a sektorová príloha o zdravotníckych pomôckach 
revidovali tak, aby zohľadňovali vývoj v technickej a administratívnej praxi, úpravy zavedené 
dohodou, ktorou sa mení a dopĺňa vlastný text dohody o vzájomnom uznávaní, aktualizácie 
v uvedených organizáciách a zmeny v právnych predpisoch strán, ktoré majú vplyv na tento 
sektor. Všetky tieto zmeny a doplnenia vlastného textu dohody o vzájomnom uznávaní a jej 
sektorových príloh sú podrobne opísané v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou návrhu 
Komisie.

Tento návrh nemá žiadne finančné dôsledky.

Spravodajca víta zlepšenia, ktoré prinášajú tieto zmeny a doplnenia, a vyzýva Európsky 
parlament, aby udelil súhlas s uzatvorením dohody.


