
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 22 marca 2010 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny 

zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) 

(2010/319/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzy
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem 
Izrael, z drugiej strony (zwany dalej „układem 
o stowarzyszeniu”) ( 1 ) wszedł w życie dnia 20 listopada 
1995 r. 

(2) W art. 47 układu o stowarzyszeniu przewidziano, 
w stosownych przypadkach, zawarcie europejskiej 
umowy o ocenie zgodności, a w art. 55 układu 
o stowarzyszeniu – dołożenie wszelkich starań w celu 
zbliżenia prawodawstwa stron. 

(3) Protokół do układu o stowarzyszeniu w sprawie oceny 
zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych 
(CAA) (zwany dalej „protokołem”), parafowany 
w Brukseli dnia 24 czerwca 2009 r., należy podpisać, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Podpisanie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europej
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczący oceny zgodności 
i akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (zwanego dalej 
„protokołem” ( 2 )) zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu 
Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby uprawionej do podpisania protokołu 
w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2010 r. 

W imieniu Rady 

M. Á. MORATINOS 
Przewodniczący

PL 11.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 145/1 

( 1 ) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3. 
( 2 ) Protokół zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

w późniejszym terminie.


