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RÅDETS BESLUT

av den

om ingående av ett protokoll till EuropaMedelhavsavtalet 

om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna 

och deras medlemsstater, å ena sidan, 

och Staten Israel, å andra sidan, 

om bedömning av överensstämmelse 

och godtagande av industriprodukter (CAA)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med 

artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C …
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av följande skäl:

(1) EuropaMedelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan 

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, 

å andra sidan (nedan kallat associeringsavtalet)1, trädde i kraft den 20 november 1995.

(2) I artikel 47 i associeringsavtalet föreskrivs, där så är lämpligt, ett ingående av ett 

europeiskt avtal om bedömning av överensstämmelse, och i artikel 55 i samma avtal 

föreskrivs att parterna ska bemöda sig om att närma sina lagstiftningar till varandra.

(3) Protokollet till associeringsavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av 

industriprodukter (CAA) (nedan kallat protokollet) undertecknades på unionens vägnar 

i … den ….

(4) Protokollet bör godkännas.

(5) I artikel 70.2 i associeringsavtalet anges det att associeringsrådet får delegera sina 

befogenheter till associeringskommittén, och i artikel 73 anges det att associeringsrådet får 

besluta att inrätta sådana arbetsgrupper eller organ som behövs för genomförandet av 

associeringsavtalet.

(6) Lämpliga interna förfaranden bör fastställas för att se till att protokollet fungerar som 

avsett.

(7) Kommissionen ska ges befogenhet att göra tekniska ändringar av protokollet och att fatta 

beslut rörande dess genomförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EGT L 147, 21.6.2000, s. 3.
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Artikel 1

Protokollet till EuropaMedelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan 

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan 

om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CAA) (nedan kallat 

protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar överlämna den diplomatiska not som avses i artikel 16 

i protokollet.

Artikel 3

1. Efter samråd med den särskilda kommitté som utsetts av rådet, ska kommissionen

a) verkställa de funktioner rörande information, samarbete, anmälan, ändring, kontroll 

och förvaltning som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 och 15 

i protokollet,

b) verkställa de funktioner rörande information, samarbete, anmälan, ändring, kontroll 

och förvaltning som föreskrivs i bilagorna till protokollet, och

c) om så krävs, svara på framställningar i enlighet med bilagorna till protokollet.

                                               

 EUT: Vänligen bifoga dok. ST 5212/10.
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2. Den ståndpunkt som gemenskapen ska inta rörande protokollet i associeringskommittén 

och, i tillämpliga fall, i ett organ som inrättats av associeringsrådet enligt artikel 73 

i associeringsavtalet och som utsetts till att behandla handelsfrågor ska fastställas av 

kommissionen, efter samråd med den särskilda kommitté som avses i punkt 1 i den här 

artikeln.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i 

På rådets vägnar

Ordförande


