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ROZHODNUTIE RADY

z

o uzatvorení Protokolu k Euro-stredomorskej dohode

o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami 

a ich členskými štátmi na jednej strane 

a Izraelským štátom na strane druhej, 

o posudzovaní zhody a uznávaní 

priemyselných výrobkov (CAA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej 

článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Euróskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Ú. v. EÚ C...
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keďže:

(1) Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich 

členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, (ďalej len „dohoda 

o pridružení“)1 nadobudla platnosť 20. novembra 1995.

(2) V článku 47 dohody o pridružení sa stanovuje prípadné uzatvorenie európskej dohody 

o posudzovaní zhody a v článku 55 dohody o pridružení sa stanovuje vyvinutie čo 

najväčšieho úsilia zameraného na zosúladenie právnych predpisov zmluvných strán.

(3) Protokol k dohode o pridružení o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov 

(CAA) (ďalej len „protokol“) sa v mene Únie podpísal … v .... 

(4) Protokol by sa mal schváliť.

(5) V článku 70 ods. 2 dohody o pridružení sa ustanovuje, že Rada pre pridruženie môže 

postúpiť Výboru pre pridruženie akúkoľvek zo svojich právomocí, a v článku 73 sa 

stanovuje, že Rada pre pridruženie môže rozhodnúť o zriadení akejkoľvek pracovnej 

skupiny alebo orgánu potrebných na vykonávanie dohody o pridružení.

(6) Mali by sa stanoviť vhodné interné postupy, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie 

protokolu.

(7) Je potrebné splnomocniť Komisiu, aby vykonala technické zmeny a doplnenia protokolu 

a aby prijala rozhodnutia na jeho vykonávanie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

                                               

1 Ú. v. ES L 147, 21.6.2000, s. 3.
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi 

Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane 

druhej, o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (CAA) (ďalej len „protokol“).

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.*

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie zašle diplomatickú nótu ustanovenú v článku 16 protokolu.

Článok 3

1. Komisia po porade s osobitným výborom, ktorý vymenovala Rada: 

a) vykonáva funkcie v oblasti informovania, spolupráce, oznamovania, zmien 

a doplnení, overovania a správy, ktoré sú stanovené v článkoch 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14 a 15 protokolu;

b) vykonáva funkcie v oblasti informovania, spolupráce, oznamovania, zmien 

a doplnení, overovania a správy, ktoré sú stanovené v prílohách k protokolu;

c) ak je to potrebné, vybavuje žiadosti v súlade s prílohami k protokolu.

                                               

* Ú. v.: prosím pripojte dokument ST 5212/10.
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2. Po porade s osobitným výborom uvedeným v odseku 1 tohto článku Komisia určí 

stanovisko, ktoré má Únia zaujať v súvislsoti s protokolom vo Výbore pre pridruženie a 

prípadne v rámci orgánu zriadeného Radou pre pridruženie podľa článku 73 dohody 

o pridružení, menovaného na účely obchodu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 

Za Radu

predseda


