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PADOMES LĒMUMS

(... gada ...)

par to, lai noslēgtu protokolu 

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido 

asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, 

un Izraēlas Valsti, no otras puses, 

par rūpniecības izstrādājumu atbilstības 

novērtēšanu un atzīšanu (CAA)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un īpaši tā 207. pantu saistībā ar 218. panta 

6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu 1,

                                               

1 OV C ...
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tā kā:

(1) Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas 

Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses (turpmāk 

"Asociācijas nolīgums")1, stājās spēkā 1995. gada 20. novembrī.

(2) Asociācijas nolīguma 47. pantā paredzēts, ka vajadzības gadījumā jānoslēdz Eiropas 

līmeņa atbilstības novērtēšanas nolīgums, un Asociācijas nolīguma 55. pantā paredzēts

darīt visu iespējamo, lai tuvinātu pušu tiesību aktus.

(3) Asociācijas nolīguma protokolu par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un 

atzīšanu (CAA) (turpmāk "Protokols") parakstīja Savienības vārdā ….

(4) Protokols būtu jāapstiprina.

(5) Saskaņā ar Asociācijas nolīguma 70. panta 2. punktu Asociācijas padome drīkst deleģēt 

jebkuras no savām pilnvarām Asociācijas komitejai, un 73. pantā paredzēts, ka Asociācijas 

padome var lemt par tādas darba grupas vai struktūras izveidošanu, kas vajadzīga 

Asociācijas nolīguma īstenošanai.

(6) Būtu jānosaka attiecīgā iekšējā kārtība, lai nodrošinātu pareizu protokola darbību.

(7) Komisija jāpilnvaro veikt tehniskus grozījumus minētajā protokolā un pieņemt lēmumus 

saistībā ar protokola īstenošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

                                               

1 OV L 147, 21.6.2000., 3. lpp.
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1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek noslēgts protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar 

ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas 

Valsti, no otras puses, par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (CAA) 

(turpmāk "Protokols").

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā nosūta protokola 16. pantā paredzēto diplomātisko 

paziņojumu.

3. pants

1. Komisija, apspriedusies ar Padomes iecelto īpašo komiteju,

a) veic protokola 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14. un 15. pantā paredzētās informēšanas, 

sadarbības, paziņošanas, grozīšanas, pārbaudes un pārvaldības darbības;

b) veic protokola pielikumos paredzētās informēšanas, sadarbības, paziņošanas, 

grozīšanas, pārbaudes un pārvaldības darbības;

c) vajadzības gadījumā atbild uz pieprasījumiem saskaņā ar protokola pielikumiem.

                                               

 OV: Lūgums pievienot dok. ST 5212/10.
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2. Komisija, apspriedusies ar šā panta 1. punktā minēto īpašo komiteju, nosaka nostāju, kas 

Savienībai jāpieņem attiecībā uz protokolu Asociācijas komitejā un vajadzības gadījumā 

struktūrā, ko Asociācijas padome saskaņā ar Asociācijas nolīguma 73. pantu ir izveidojusi 

tirdzniecības jautājumu risināšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

..., 

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs


