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A TANÁCS HATÁROZATA

(…)

egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,

másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó

euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt,

az ipari termékek megfelelőségértékeléséről

és elfogadásáról szóló

(CAA) jegyzőkönyv megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, 

összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1, 

                                               

1 HL C …
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mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti 

társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (a továbbiakban: a társulási 

megállapodás)1 1995. november 20-án lépett hatályba.

(2) A társulási megállapodás 47. cikke értelmében adott esetben európai 

megfelelőségértékelési megállapodást kell kötni, a társulási megállapodás 55. cikke pedig 

úgy rendelkezik, hogy a felek minden tőlük telhető erőfeszítést megtesznek jogszabályaik 

közelítése érdekében.

(3) A társulási megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és 

elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet (CAA) (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) az Unió 

nevében […]-án/-én (…)-ban/-ben írták alá.

(4) A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni.

(5) A társulási megállapodás 70. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Társulási Tanács 

hatáskörét a Társulási Bizottságra ruházhatja, a 73. cikk pedig úgy rendelkezik, hogy a 

Társulási Tanács bármely munkacsoportot vagy testületet létrehozhat, amely szükséges a 

társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásához.

(6) A jegyzőkönyv helyes működésének biztosításához megfelelő belső eljárásokat kell 

megállapítani.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni a jegyzőkönyv technikai módosításainak elvégzésére és a 

végrehajtására vonatkozó határozatok meghozatalára,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

                                               

1 HL L 147., 2000.6.21., 3. o.
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1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulást 

létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és 

elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet (CAA) (a továbbiakban: jegyzőkönyv) az Unió nevében a 

Tanács jóváhagyja. 

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A jegyzőkönyv 16. cikkében előírt diplomáciai jegyzéket az Unió nevében a Tanács elnöke küldi 

meg.

3. cikk

(1) A Tanács által kinevezett különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság:

a) végrehajtja a jegyzőkönyv 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14. és 15. cikkében előírt 

tájékoztatási, együttműködési, értesítési, módosítási, ellenőrzési és irányítási 

feladatokat;

b) végrehajtja a jegyzőkönyv mellékleteiben előírt tájékoztatási, együttműködési, 

értesítési, módosítási, ellenőrzési és irányítási feladatokat;

c) szükség esetén válaszol a jegyzőkönyv mellékletei szerinti megkeresésekre.

                                               

 HL: Kérem, csatolja az st5212/10. sz. dokumentumot.



5190/10 NP/zsn 4
DG C 1A             LIMITE HU

(2) Az Uniónak a jegyzőkönyvvel kapcsolatos, a Társulási Bizottságban és adott esetben a 

Társulási Tanács által a társulási megállapodás 73. cikke szerint létrehozott és a 

kereskedelmi ügyek vitelére kijelölt testületen belül képviselendő álláspontját a Bizottság 

határozza meg az e cikk (1) bekezdésében említett különbizottsággal folytatott konzultációt 

követően.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt ,

a Tanács részéről

az elnök


