
5190/10 JF/mk
DG C 1A             LIMITE CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 10. února 2010
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2009/0155 (ACC)

5190/10

LIMITE

ISR 1
ARM 1
MI 9

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY
Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské 

dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o 
posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne

o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě

zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími 

a jejich členskými státy na jedné straně 

a Státem Izrael na straně druhé 

o posuzování shody a akceptaci 

průmyslových výrobků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 

odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlasné stanovisko Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C …
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími 

a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé (dále jen „dohoda 

o přidružení“)1 vstoupila v platnost dnem 20. listopadu 1995.

(2) Článek 47 dohody o přidružení stanoví případné uzavření evropské dohody o posuzování 

shody a článek 55 dohody o přidružení ukládá povinnost vynaložit veškeré úsilí o sblížení 

právních předpisů stran.

(3) Protokol k dohodě o přidružení o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků 

(dále jen „protokol“) byl podepsán jménem Unie v … dne ….

(4) Protokol by měl být schválen.

(5) Podle čl. 70 odst. 2 dohody o přidružení může Rada přidružení převést kteroukoli ze svých 

pravomocí na Výbor pro přidružení a podle článku 73 může Rada přidružení rozhodnout o 

sestavení jakékoli pracovní skupiny nebo orgánu nezbytného pro provádění dohody o 

přidružení.

(6) Měly by být zavedeny vhodné vnitřní postupy k zajištění náležitého fungování protokolu.

(7) Je nezbytné zmocnit Komisi k provádění technických změn protokolu a k přijímání 

rozhodnutí o jeho provádění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               

1 Úř. věst. L 147, 21.6.2000, s. 3.
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Článek 1

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími 

a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o posuzování shody a 

akceptaci průmyslových výrobků (dále jen „protokol“) se schvaluje jménem Unie.

Znění protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.*

Článek 2

Předseda Rady předá jménem Unie diplomatickou nótu podle článku 16 protokolu.

Článek 3

1. Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou:

a) vykonává funkce v oblasti informování, spolupráce, oznamování, změn, ověřování 

a správy stanovené v článcích 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15 protokolu;

b) vykonává funkce v oblasti informování, spolupráce, oznamování, změn, ověřování 

a správy stanovené v přílohách protokolu;

c) odpovídá v případě potřeby na žádosti v souladu s přílohami protokolu.

                                               

* Úř. věst.: připojte prosím dokument ST 5212/10.
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2. Komise po konzultaci se zvláštním výborem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku 

rozhodne o postoji, který Unie zaujme k protokolu ve Výboru pro přidružení a případně 

v rámci orgánu zřízeného Radou přidružení podle článku 73 dohody o přidružení 

a zabývajícího se obchodními otázkami.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne ….

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


