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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от

за сключване на Протокол 

към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране 

между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна,

и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието 

и приемане на промишлени продукти (ОСП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

                                               

1 ОВ С
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като има предвид, че:

(1) Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските 

общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга 

страна (наричано по-нататък „споразумението за асоцииране“)1, влезе в сила на 

20 ноември 1995 г.

(2) Член 47 от Споразумението за асоцииране предвижда, когато е подходящо, 

сключването на Европейско споразумение за оценка на съответствието, а член 55 от 

Споразумението за асоцииране предвижда полагането на всички усилия за 

сближаване на законодателствата на страните.

(3) Протоколът, към Споразумението за асоцииране, за оценка на съответствието и 

приемане на промишлени продукти (ОСП) (наричан по-нататък „протоколът“) бе 

подписан от името на Съюза в … на ….

(4) Протоколът следва да бъде одобрен.

(5) В член 70, параграф 2 от Споразумението за асоцииране се предвижда, че Съветът за 

асоцииране може да делегира на Комитета за асоцииране всяко от своите 

правомощия, а в член 73 се предвижда, че Съветът за асоцииране може да реши да 

създаде всякаква работна група или орган, необходими за изпълнението на 

Споразумението за асоцииране.

(6) Следва да се установят подходящите вътрешни процедури, за да се осигури 

правилното функциониране на Протокола.

(7) Необходимо е Комисията да се оправомощи да извършва технически изменения на 

Протокола и да взема решения относно неговото изпълнение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               

1 OВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3.
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Член 1

Протоколът към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между 

Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от 

друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП) 

(наричан по-нататък „протоколът“) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на протокола се прилага към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета предава, от името на Съюза, дипломатическата нота, предвидена в 

член 16 от Протокола.

Член 3

1. След консултации с назначения от Съвета специален комитет Комисията:

а) осъществява функциите по информиране, сътрудничество, нотифициране, 

изменение, проверка и управление, предвидени в членове 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14 и 15 от протокола;

б) осъществява функциите по информиране, сътрудничество, нотифициране, 

изменение, проверка и управление, предвидени в приложенията към протокола;

в) при необходимост, отговаря на искания в съответствие с приложенията към 

протокола.

                                               

 ОВ: Моля приложете док. ST 5212/10.
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2. Позицията, която да бъде взета от Съюза по отношение на Протокола в Комитета за 

асоцииране и ако е приложимо, в орган, създаден от Съвета за асоцииране по силата 

на член 73 от Споразумението за асоцииране и натоварен с разглеждане на въпроси 

от търговски характер, се определя от Комисията след консултация със специалния 

комитет, посочен в параграф 1 от настоящия член.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в 

За Съвета

Председател


