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Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între 
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi 
Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un Acord între Comunitatea 
Europeană şi Statul Israel privind evaluarea conformităţii şi acceptarea 
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DECIZIA CONSILIULUI

din 

privind încheierea unui protocol la Acordul euromediteraneean

de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene

şi statele membre ale acestora, pe de o parte,

şi Statul Israel, pe de altă parte,

referitor la evaluarea conformităţii şi acceptarea

produselor industriale (ECA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 coroborat 

cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 JO C…
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întrucât:

(1) Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi 

statele membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte, (denumit în 

continuare „acordul de asociere”)1, a intrat în vigoare la 20 noiembrie 1995.

(2) Articolul 47 din acordul de asociere prevede încheierea, dacă este cazul, a unui acord 

european privind evaluarea conformităţii şi articolul 55 din acordul de asociere prevede 

depunerea de eforturi susţinute pentru apropierea legislaţiilor părţilor.

(3) Protocolul la acordul de asociere privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor 

industriale (ECA) (denumit în continuare „protocolul”), a fost semnat în numele Uniunii 

la … la ….

(4) Protocolul ar trebui aprobat.

(5) Articolul 70 alineatul (2) din acordul de asociere prevede posibilitatea de delegare de către 

Consiliul de asociere a oricăreia dintre competenţele sale Comitetului de asociere, iar 

articolul 73 prevede posibilitatea pentru Consiliul de asociere de a decide instituirea unui 

grup de lucru sau a unui organism necesar pentru punerea în aplicare a acordului de 

asociere.

(6) Ar trebui stabilite procedurile interne corespunzătoare pentru a asigura funcţionarea 

adecvată a protocolului.

(7) Este necesară împuternicirea Comisiei pentru a efectua modificări de natură tehnică la 

protocol şi pentru a lua decizii pentru punerea sa în aplicare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

1 JO L 147, 21.6.2000, p. 3.



5190/10 RD/ca/neg 3
DG C 1A             LIMITE RO

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii protocolul la Acordul euromediteraneean de 

instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, 

şi statul Israel, pe de altă parte, privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale 

(ECA)(denumit în continuare „protocolul”).

Textul protocolului se ataşează la prezenta decizie*. 

Articolul 2

Preşedintele Consiliului transmite, în numele Uniunii, nota diplomatică prevăzută la articolul 16 din 

protocol.

Articolul 3

(1) Comisia, în urma consultării cu comitetul special desemnat de Consiliu: 

(a) îndeplineşte funcţiile de informare, cooperare, notificare, modificare, verificare şi 

gestionare prevăzute la articolele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 şi 15 din protocol;

(b) îndeplineşte funcţiile de informare, cooperare, notificare, modificare, verificare şi 

gestionare prevăzute în anexele la protocol;

(c) dacă este necesar, răspunde solicitărilor în conformitate cu anexele la protocol.

                                               

* JO: de atasat textul din doc. st 5212/10.
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2. Poziţia care urmează să fie adoptată de Uniune cu privire la protocol în cadrul Comitetului 

de asociere şi, dacă este cazul, în cadrul unui organism instituit de Consiliul de asociere în 

temeiul articolului 73 din Acordul de asociere şi desemnat să se ocupe de aspectele 

comerciale, este stabilită de Comisie în urma consultării comitetului special menţionat la 

alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la .. .

Pentru Consiliu,

Preşedintele


