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BESLUIT VAN DE RAAD

van

betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst 

waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen 

en hun lidstaten, enerzijds,

en de Staat Israël, anderzijds, 

betreffende conformiteitsbeoordeling en aanvaarding 

van industrieproducten (CA)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 207 

juncto artikel 218, lid 6, punt a), onder v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

                                               

1 PB C … van …, blz. …
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen 

de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, 

(hierna "de associatieovereenkomst" genoemd)1, is op 20 november 1995 in werking 

getreden.

(2) Artikel 47 van de associatieovereenkomst voorziet in voorkomend geval in de sluiting van 

een Europese overeenkomst betreffende conformiteitsbeoordeling, terwijl in artikel 55 van 

de associatieovereenkomst is bepaald dat de partijen al het mogelijke moeten doen met het 

oog op de onderlinge aanpassing van hun wetgevingen.

(3) Het protocol bij de associatieovereenkomst betreffende conformiteitsbeoordeling en 

aanvaarding van industrieproducten (hierna "het protocol" genoemd), is op … te … 

namens de Unie ondertekend.

(4) Het protocol dient te worden goedgekeurd.

(5) Ingevolge artikel 70, lid 2, van de associatieovereenkomst kan de associatieraad zijn 

bevoegdheden aan het associatiecomité delegeren, terwijl hij krachtens artikel 73 kan 

besluiten werkgroepen of instanties in te stellen die voor de uitvoering van de associatie-

overeenkomst nodig zijn.

(6) Er moeten passende interne procedures worden vastgesteld om de goede werking van het 

protocol te waarborgen.

(7) De Commissie moet worden gemachtigd technische wijzigingen in het protocol aan te 

brengen en bepaalde uitvoeringsbesluiten te nemen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               

1 PB L 147 van 21.6.2000, blz. 3.
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Artikel 1

Het protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, 

betreffende conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (CA), hierna "het 

protocol" genoemd, wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De diplomatieke nota bedoeld in artikel 16 van het protocol wordt door de voorzitter van de Raad 

namens de Unie verzonden.

Artikel 3

1. De Commissie verricht, na overleg met het door de Raad benoemde speciaal comité, de 

volgende taken:

a) uitvoering van de in de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 15 van het protocol 

bedoelde taken op het gebied van informatie, samenwerking, kennisgeving, 

wijziging, controle en beheer;

b) uitvoering van de in de bijlagen bij het protocol bedoelde taken op het gebied van 

informatie, samenwerking, kennisgeving, wijziging, controle en beheer;

c) indien nodig, beantwoording van verzoeken in overeenstemming met de bijlagen bij 

het protocol.

                                               

 PB: gelieve doc. ST 5212/10 bij te voegen.
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2. Het standpunt dat de Unie met betrekking tot het protocol moet innemen in het associatie-

comité en, indien van toepassing, in een door de associatieraad ingevolge artikel 73 van de 

associatieovereenkomst ingestelde instantie voor handelsaangelegenheden, wordt vast-

gesteld door de Commissie, na overleg met het in lid 1 bedoelde speciaal comité.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van 

de Europese Unie.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te 

Voor de Raad

De voorzitter


