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Θέμα: Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρω-

μεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Kράτους του Ισραήλ, 
αφετέρου, σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή 
των βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ)
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 

για τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρω-μεσογειακή συμφωνία

σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

και των κρατών μελών τους, αφενός,

και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου,

σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή

των βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 σε συνδυασμό με 

το άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο α), σημείο ν),

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 EE C …
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ευρω-μεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, (στο εξής 

αποκαλούμενη «συμφωνία σύνδεσης»)1 άρχισε να ισχύει στις 20 Νοεμβρίου 1995.

(2) Το άρθρο 47 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπει, κατά περίπτωση, τη σύναψη 

ευρωπαϊκής συμφωνίας διαπίστωσης της συμμόρφωσης, και το άρθρο 55 της συμφωνίας 

σύνδεσης προβλέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προσέγγιση των 

νομοθεσιών των μερών.

(3) Το πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την 

αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ) (εφεξής αποκαλούμενο «το πρωτόκολλο») 

υπογράφηκε, εξ ονόματος της Ένωσης, στ (…) στις […].

(4) Το πρωτόκολλο θα πρέπει να συναφθεί.

(5) Στο άρθρο 70 παράγραφος 2 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπεται ότι το συμβούλιο 

σύνδεσης μπορεί να αναθέσει στην επιτροπή σύνδεσης οιαδήποτε εκ των εξουσιών του και 

στο άρθρο 73 προβλέπεται ότι το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να 

συγκροτήσει οποιαδήποτε ομάδα εργασίας ή φορέα που απαιτείται για την εφαρμογή της 

συμφωνίας σύνδεσης.

(6) Θα πρέπει να θεσπισθούν οι κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες ώστε να εξασφαλισθεί η 

ορθή λειτουργία του πρωτοκόλλου.

(7) Είναι αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει σε τεχνικές τροποποιήσεις του 

πρωτοκόλλου και να λαμβάνει αποφάσεις για την εφαρμογή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

1 EE L 147, 21.6.2000, σ. 3.
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Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της ευρω-μεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, σχετικά με τη 

διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ) (εφεξής 

αποκαλούμενο «το πρωτόκολλο») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση*.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει, εξ ονόματος της Ένωσης, τη διπλωματική διακοίνωση που 

προβλέπεται στο άρθρο 16 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την ειδική επιτροπή που έχει ορίσει το 

Συμβούλιο:

(α) προβαίνει στην ενημέρωση, τη συνεργασία, την κοινοποίηση, την τροποποίηση, τον 

έλεγχο και τη διαχείριση καθηκόντων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14 και 15 του πρωτοκόλλου·

(β) προβαίνει στην ενημέρωση, τη συνεργασία, την κοινοποίηση, την τροποποίηση, τον 

έλεγχο και τη διαχείριση καθηκόντων που προβλέπονται στα παραρτήματα του 

πρωτοκόλλου·

(γ) κατά περίπτωση, απαντά στα αιτήματα σύμφωνα με τα παραρτήματα του 

πρωτοκόλλου.

                                               

* ΕΕ: επισυνάπτεται το κείμενο ST 5212/10.
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2. Κατόπιν διαβουλεύσεων με την ειδική επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αποφασίζει τη θέση την οποία πρέπει να λάβει η Ένωση 

σχετικά με το πρωτόκολλο στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης και, ενδεχομένως, στο 

πλαίσιο ενός φορέα ο οποίος συγκροτείται από το συμβούλιο σύνδεσης σύμφωνα με το 

άρθρο 73 της συμφωνίας σύνδεσης και αναλαμβάνει να καλύψει τα εμπορικά ζητήματα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


