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NEUVOSTON PÄÄTÖS

annettu …,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä 

Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehdyn 

Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjan tekemisestä 

teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 

yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin suostunnan1

                                               

1 EUVL C …
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion Euro–Välimeri-

sopimus, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’1, tuli voimaan 20 päivänä marraskuuta 1995.

(2) Assosiaatiosopimuksen 47 artiklassa määrätään eurooppalaista vaatimustenmukaisuuden 

arviointia koskevan sopimuksen tekemisestä tarvittaessa, ja assosiaatiosopimuksen 55 

artiklassa määrätään siitä, että osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan lähentämään 

lainsäädäntöjään.

(3) Assosiaatiosopimuksen pöytäkirja teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA), jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin Euroopan 

unionin puolesta …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

(4) Pöytäkirja olisi hyväksyttävä.

(5) Assosiaatiosopimuksen 70 artiklan 2 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto voi 

siirtää assosiaatiokomitealle minkä tahansa toimivaltansa, ja 73 artiklassa määrätään, että 

assosiaationeuvosto voi päättää assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan 

työryhmän tai elimen perustamisesta.

(6) Pöytäkirjan asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi olisi vahvistettava 

tarkoituksenmukaiset sisäiset menettelyt.

(7) On tarpeen valtuuttaa komissio tekemään pöytäkirjaan teknisiä muutoksia sekä tekemään 

päätökset sen täytäntöönpanosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                               

1 EYVL L 147, 21.6.2000, s. 3.
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1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Israelin valtion kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden 

sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja 

teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA), jäljempänä 

’pöytäkirja’.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.*

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja toimittaa unionin puolesta pöytäkirjan 16 artiklassa tarkoitetun 

diplomaattinootin.

3 artikla

1. Neuvoston nimittämää erityiskomiteaa kuultuaan komissio

(a) hoitaa pöytäkirjan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ja 15 artiklassa tarkoitetut tiedotus-, 

yhteistyö-, ilmoitus-, muutos-, tarkastus- ja hallinnointitehtävät;

(b) hoitaa pöytäkirjan liitteissä tarkoitetut tiedotus-, yhteistyö-, ilmoitus-, muutos-, 

tarkastus- ja hallinnointitehtävät;

(c) vastaa tarvittaessa pyyntöihin pöytäkirjan liitteiden mukaisesti.

                                               

* EUVL: Pyydetään liittämään asiakirja ST 5212/10.



5190/10 HG/mrc 4
DG C 1A             LIMITE FI

2. Pöytäkirjaa koskevan assosiaatiokomiteassa tai tarvittaessa assosiaationeuvoston 

assosiaatiosopimuksen 73 artiklan nojalla kaupan alan kysymyksiä varten perustamassa 

elimessä omaksuttavan unionin kannan määrää komissio tämän artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettua erityiskomiteaa kuultuaan.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty 

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


