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SKLEPA SVETA

z dne

o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu

o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi

in njihovimi državami članicami na eni strani

in Državo Izrael na drugi strani,

o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju

industrijskih izdelkov (CAA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 207 v povezavi s členom 

218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL C …
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi 

državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: 

Pridružitveni sporazum),1 je začel veljati 20. novembra 1995.

(2) Člen 47 Pridružitvenega sporazuma določa, kadar je primerno, sklenitev evropskega 

sporazuma o ugotavljanju skladnosti, člen 55 Pridružitvenega sporazuma pa določa, da si 

je treba po najboljših močeh prizadevati za približevanje zakonodaj pogodbenic.

(3) Protokol k Pridružitvenemu sporazumu o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju 

industrijskih izdelkov (CAA) (v nadaljnjem besedilu: Protokol) je bil v imenu Unije 

podpisan v … dne ….

(4) Protokol bi bilo treba odobriti.

(5) Člen 70(2) Pridružitvenega sporazuma določa, da lahko Pridružitveni svet na Pridružitveni 

odbor prenese katera koli pooblastila, člen 73 pa določa, da lahko Pridružitveni svet 

ustanovi kakršno koli delovno skupino ali organ, potreben za izvajanje Pridružitvenega 

sporazuma.

(6) Za zagotavljanje primernega delovanja Protokola bi bilo treba vzpostaviti ustrezne notranje 

postopke.

(7) Komisijo je treba pooblastiti za izvedbo tehničnih sprememb tega protokola in sprejetje 

odločitev za njegovo izvajanje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

                                               

1 UL L 147, 21.6.2000, str. 3.
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Člen 1

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi

državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, o ugotavljanju skladnosti in 

prevzemanju industrijskih izdelkov (CAA) (v nadaljnjem besedilu: Protokol) se odobri v imenu 

Unije.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta v skladu s členom 16 Protokola v imenu Unije pošlje diplomatsko noto.

Člen 3

1. Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet:

(a) opravlja funkcije informiranja, sodelovanja, obveščanja, spreminjanja, preverjanja in

upravljanja iz členov 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 in 15 Protokola;

(b) opravlja funkcije informiranja, sodelovanja, obveščanja, spreminjanja, preverjanja in 

upravljanja iz prilog k Protokolu;

(c) po potrebi odgovarja na zahteve v skladu s prilogami k Protokolu.

                                               

 UL: Prosim priložite dok. ST 5212/10. 
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2. Komisija po posvetovanju s posebnim odborom iz odstavka 1 tega člena oblikuje stališče, 

ki ga sprejme Unija v zvezi s Protokolom v Pridružitvenem odboru in, kjer je primerno, v 

organu, ki ga Pridružitveni svet ustanovi v skladu s členom 73 Pridružitvenega sporazuma 

in ki je zadolžen za trgovinske zadeve.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V ,

Za Svet

Predsednik


