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RÅDETS AFGØRELSE

af

om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om 

oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber 

og deres medlemsstater på den ene side 

og Staten Israel på den anden side 

om overensstemmelsesvurdering og 

godkendelse af industrivarer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sam-

menholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C …
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(1) Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fælles-

skaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side (i det føl-

gende benævnt "associeringsaftalen")1 trådte i kraft den 20. november 1995.

(2) Ifølge artikel 47 i associeringsaftalen kan der om fornødent indgås en europæisk aftale om 

overensstemmelsesvurdering, og ifølge artikel 55 i samme associeringsaftale bestræber 

parterne sig på at tilnærme deres love til hinanden.

(3) Protokollen til associeringsaftalen om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af in-

dustrivarer (i det følgende benævnt "protokollen") blev undertegnet på vegne af Unionen 

den ... i ....

(4) Protokollen bør godkendes.

(5) Ifølge artikel 70, stk. 2, i associeringsaftalen kan associeringsrådet uddelegere enhver af 

sine beføjelser til associeringsudvalget, og ifølge artikel 73 kan associeringsrådet beslutte 

at nedsætte de arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige for gennemførelsen af asso-

cieringsaftalen.

(6) Der bør fastlægges interne procedurer for at sikre, at protokollen fungerer efter hensigten.

(7) Det er nødvendigt at give Kommissionen beføjelse til at foretage tekniske ændringer i den-

ne protokol og træffe visse beslutninger med henblik på dens gennemførelse -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

                                               

1 EFT L 147 af 21.6.2000, s. 3.
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Artikel 1

Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fæl-

lesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side om overens-

stemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (i det følgende benævnt "protokollen") god-

kendes herved på Unionens vegne.

Teksten til protokollen er vedhæftet denne afgørelse*.

Artikel 2

Formanden for Rådet fremsender på Unionens vegne den diplomatiske note, der er nævnt i proto-

kollens artikel 16.

Artikel 3

1. Efter høring af det af Rådet udpegede særlige udvalg skal Kommissionen:

a) varetage de oplysnings-, samarbejds-, anmeldelses-, ændrings-, efterprøvnings- og 

ledelsesfunktioner, der er omhandlet i artikel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 og 15 i proto-

kollen

b) varetage de oplysnings-, samarbejds-, anmeldelses-, ændrings-, efterprøvnings- og 

ledelsesfunktioner, der er omhandlet i bilagene til protokollen

c) om nødvendigt besvare anmodninger i overensstemmelse med bilagene til protokol-

len.

                                               

* EUT: tilknyt venligst dokument ST 5212/10.
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2. Efter høring af det særlige udvalg, der er omhandlet i stk. 1, fastlægger Kommissionen den 

holdning, som Unionen skal indtage til protokollen i associeringsudvalget og eventuelt i et 

organ, som nedsættes af associeringsrådet i henhold til artikel 73 i associeringsaftalen med 

det formål at dække handelsspørgsmål.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Rådets vegne

Formand


