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TARYBOS SPRENDIMAS

… m. … … d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,

įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų

bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo

dėl pramonės produktų atitikties

vertinimo ir pripažinimo (AVP) sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 

218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą 1,

                                               

1 OL C …
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kadangi:

(1) 1995 m. lapkričio 20 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas,

įsteigiantis asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės 

(toliau – Asociacijos susitarimas) 1.

(2) Asociacijos susitarimo 47 straipsnyje numatyta tam tikrais atvejais sudaryti Europos 

atitikties vertinimo susitarimą, o Asociacijos susitarimo 55 straipsnyje – dėti visas 

pastangas Šalių teisės aktams suderinti.

(3) … m. … … d. Asociacijos susitarimo protokolas dėl pramonės produktų atitikties 

vertinimo ir pripažinimo (AVP) (toliau – Protokolas) buvo pasirašytas Sąjungos vardu.

(4) Protokolas turėtų būti patvirtintas.

(5) Asociacijos susitarimo 70 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Asociacijos taryba gali 

perduoti Asociacijos komitetui bet kuriuos savo įgaliojimus, o 73 straipsnyje nustatyta, kad 

Asociacijos taryba gali nuspręsti įsteigti bet kokią darbo grupę ar organą, būtiną 

Asociacijos susitarimui įgyvendinti.

(6) Turėtų būti nustatyta tinkamą Protokolo veikimą užtikrinanti vidaus tvarka.

(7) Būtina įgalioti Komisiją atlikti techninius šio Protokolo pakeitimus ir priimti sprendimus 

dėl jo įgyvendinimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

                                               

1 OL L 147, 2000 6 21, p. 3.
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1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio 

asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolas dėl 

pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo (AVP) (toliau – Protokolas).

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo *.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu perduoda Protokolo 16 straipsnyje numatytą diplomatinę notą.

3 straipsnis

1. Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiuoju komitetu: 

a) atlieka Protokolo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ir 15 straipsniuose numatytas 

informavimo, bendradarbiavimo, pranešimo, keitimo, tikrinimo ir administravimo 

funkcijas;

b) atlieka Protokolo prieduose numatytas informavimo, bendradarbiavimo, pranešimo, 

keitimo, tikrinimo ir administravimo funkcijas;

c) prireikus, atsako į užklausimus pagal šio Protokolo priedus.

                                               

* OL: prašau pridėti dok. ST 5212/10.
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2. Komisija, pasikonsultavusi su šio straipsnio 1 dalyje nurodytu specialiuoju komitetu, 

nustato poziciją, kurios Sąjunga turi laikytis dėl Protokolo Asociacijos komitete ir, 

atitinkamais atvejais, Asociacijos tarybos pagal Asociacijos susitarimo 73 straipsnį 

prekybos klausimams spręsti įsteigtame organe.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta …

Tarybos vardu

Pirmininkas


