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NÕUKOGU OTSUS,

…,

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu 

(millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide

 ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, 

milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207 koostoimes artikli 218 

lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut1

                                               

1 ELT C …
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa – Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa 

ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel (edaspidi 

„assotsiatsioonileping”)1, jõustus 20. novembril 1995.

(2) Assotsiatsioonilepingu artikliga 47 nähakse ette vajaduse korral Euroopa 

vastavushindamise lepingu sõlmimine ja assotsiatsioonilepingu artikliga 55 nähakse ette, et 

tuleb teha kõik lepinguosaliste õigusnormide ühtlustamiseks.

(3) Assotsiatsioonilepingu protokoll, mis käsitleb tööstustoodete vastavushindamist ja 

tunnustamist (edaspidi „protokoll”), allkirjastati liidu nimel … ….

(4) Protokoll tuleks heaks kiita.

(5) Assotsiatsioonilepingu artikli 70 lõikega 2 nähakse ette, et assotsiatsiooninõukogu võib 

anda oma volitused edasi assotsiatsioonikomiteele, ja artiklis 73 sätestatakse, et 

assotsiatsiooninõukogu võib luua assotsiatsioonilepingu rakendamiseks vajalikke töörühmi 

või organeid.

(6) Tuleks kehtestada asjakohased sisemenetlused, et tagada protokolli nõuetekohane 

toimimine.

(7) Komisjonile tuleb anda volitus teha protokolli tehnilisi muudatusi ja võtta vastu selle 

rakendamiseks vajalikke otsuseid,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

                                               

1 EÜT L 147, 21.6.2000, lk 3.



5190/10 EL/je 3
DG C 1A             LIMITE ET

Artikkel 1

Euroopa Liidu nimel kiidetakse heaks Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse 

assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi 

vahel) protokoll, mis käsitleb tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist (edaspidi 

„protokoll”).

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja edastab liidu nimel protokolli artikliga 16 ette nähtud diplomaatilise noodi.

Artikkel 3

1. Pärast nõukogu määratud erikomiteega konsulteerimist komisjon:

a) täidab protokolli artiklitega 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ja 15 ette nähtud teabega seotud,

koostöö-, teavitamis-, muutmis-, kontrollimis- ja haldusülesandeid;

b) täidab protokolli lisadega ette nähtud teabega seotud, koostöö-, teavitamis-, 

muutmis-, kontrollimis- ja haldusülesandeid;

c) vajaduse korral vastab protokolli lisade kohaselt taotlustele.

                                               

 Väljaannete talitus: palun lisada dokument ST 5212/10.
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2. Pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud erikomiteega konsulteerimist otsustab komisjon,

milline on liidu seisukoht protokolli suhtes assotsiatsioonikomitees ning vajaduse korral 

organis, mille assotsiatsiooninõukogu on loonud kooskõlas assotsiatsioonilepingu 

artikliga 73 ja mis on määratud tegelema kaubandusküsimustega.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

…,

Nõukogu nimel

eesistuja


