
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie zawarcia 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) 

(2013/1/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 6 lit. 
a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

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 ( 1 ) (zwany dalej „układem o stowa
rzyszeniu”) wszedł w życie w dniu 20 listopada 1995 r. 

(2) W art. 47 układu o stowarzyszeniu przewidziano zawar
cie, w stosownych przypadkach, umów o wzajemnym 
uznawaniu w dziedzinie oceny zgodności, a w art. 55 
tego układu – podjęcie wysiłków zmierzających do zbli 
żania ustawodawstw Stron w celu ułatwienia wykony
wania tego układu. 

(3) Protokół do układu o stowarzyszeniu dotyczący oceny 
zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych 
(CAA) (zwany dalej „protokołem”) został podpisany 
w imieniu Unii w dniu 6 maja 2010 r. 

(4) Protokół powinien zostać zatwierdzony. 

(5) Komisja odpowiada za zapewnienie zewnętrznej repre
zentacji Unii w związku z protokołem, co obejmuje 
również zadania w zakresie informowania i powiadamia
nia, oraz za przekazywanie odpowiedzi na wnioski 
zgodnie z załącznikami. Protokół będzie wykonywany 
w oparciu o odpowiednie ustawodawstwo Unii dotyczące 
akredytacji, nadzoru nad rynkiem i wprowadzania 
produktów do obrotu. 

(6) Należy upoważnić Komisję do wprowadzania zmian 
technicznych do protokołu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, 
z drugiej strony, dotyczący oceny zgodności oraz akceptacji 
wyrobów przemysłowych (CAA) (zwany dalej „protokołem”) 
zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii. 

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady przesyła w imieniu Unii notę dyploma
tyczną przewidzianą w art. 16 protokołu. 

Artykuł 3 

Komisja jest upoważniona do zatwierdzania zmian na mocy art. 
7, 13 i 15 protokołu po konsultacji ze specjalnym komitetem 
wyznaczonym przez Radę zgodnie z art. 218 ust. 4 Traktatu. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.
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