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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o 
spremembi sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko 
skupnostjo in Novo Zelandijo
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (00000/2010),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s prvim pododstavkom 
člena 207(4) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C7-0000/2010), 

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2010),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je dosegla dogovor o sklenitvi sporazuma o spremembi sporazuma o vzajemnem 
priznavanju z Novo Zelandijo, ki je začel veljati 1. januarja 1999, da bi izboljšala in 
poenostavila njegovo uporabo. Sočasno je bil predlagan tudi sporazum o spremembi 
sporazuma o vzajemnem priznavanju z Avstralijo, ki je povsem enak.

Sporazumi o vzajemnem priznavanju predvidevajo vzajemno priznanje skladnosti 
proizvodov, urejenih s predpisi. Pogodbenice pooblaščajo, da na lastnem ozemlju pred 
izvozom preizkusijo in certificirajo izdelke po predpisih druge pogodbenice. Namen 
sporazuma o vzajemnem priznavanju je torej odprava tehničnih ovir za trgovino ob hkratnem 
izpolnjevanju zdravstvenih, varnostnih in okoljskih ciljev pogodbenic. Sporazum z Novo 
Zelandijo v osrednjem delu določa splošna pravila za vzpostavitev organov za ugotavljanje 
skladnosti, pa tudi posebna pravila, ki se uporabljajo za posamezne zajete sektorje (v 
sektorskih prilogah).

Namen sprememb osrednjega dela sporazuma je omogočiti večjo prilagodljivost strukture 
sektorskih prilog, odstraniti nepotrebne trgovinske omejitve med pogodbenicama, zmanjšati 
upravne obremenitve v zvezi z upravljanjem sporazuma ter olajšati in pojasniti njegovo 
uporabo:

- omejitve v zvezi s pravili o poreklu industrijskih proizvodov, ki veljajo za nepotrebne, 
so bile izbrisane, tako da sporazum velja za vse proizvode, ki jih zajema, ne glede na 
poreklo;

- narejene so bile tudi nekatere institucionalne in postopkovne spremembe: izbrisani so 
bili sklici na predsednika skupnega odbora, saj mu sopredsedujeta obe pogodbenici; 
zaradi poenostavitve uporabe sporazuma je bil opredeljen preprostejši postopek za 
priznavanje, preklic priznavanja in začasni preklic priznavanja organov za 
ugotavljanje skladnosti; skupni odbor je dobil pooblastilo za spreminjanje sektorskih 
prilog, kadar je treba upoštevati tehnični napredek in druge dejavnike, na primer 
širitev Evropske unije;

- druge spremembe se nanašajo na besedilo povezanih členov, tako da bo usklajeno z 
zgoraj omenjenimi spremembami.

Sektorski prilogi o medicinskih proizvodih in napravah sta bili revidirani, pri čemer je bil 
upoštevan razvoj v tehničnih in upravnih praksah, spremembe, vnesene v osrednje besedilo 
sporazuma o vzajemnem priznavanju s sporazumom o spremembi, posodobitve v navedenih 
organizacijah in spremembe v zakonodaji pogodbenic, ki zadevajo ta sektor. Vse spremembe 
osrednjega dela sporazuma o vzajemnem priznanju in sektorskih prilog so podrobneje opisane 
v obrazložitvenem memorandumu, priloženem predlogu Komisije.

Ta predlog nima finančnih posledic.

Poročevalec pozdravlja izboljšave, ki jih prinašajo spremembe, in poziva Evropski parlament,
naj sporazum odobri.


