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DECIZIA NR. …/2012/UE A CONSILIULUI

din

privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între

Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte,

şi America Centrală, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat 

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

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 Aprobarea din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) La 23 aprilie 2007 Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii Europene 

şi a statelor membre ale acesteia, un acord de asociere cu America Centrală. 

La 10 martie 2010, directivele de negociere au fost modificate pentru a include Panama în 

procesul de negociere. 

(2) Negocierile au fost încheiate cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE – America Latină şi zona 

Caraibilor, desfăşurată la Madrid în cursul lunii mai 2010, iar la 22 martie 2011 a fost 

parafat Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale 

acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte (denumit în 

continuare „acordul”).

(3) În conformitate cu Decizia nr. …/2012/UE a Consiliului1*, acordul a fost semnat în numele 

Uniunii la …, sub rezerva încheierii sale, iar partea a IV-a din acord se aplică în 

mod provizoriu.

(4) Acordul ar trebui să fie aprobat.

(5) Acordul nu aduce atingere drepturilor investitorilor din statele membre de a beneficia de 

orice regim mai favorabil prevăzut de orice acord privind investiţiile la care este parte un 

stat membru şi o republică semnatară din cadrul Americii Centrale.

                                               

1 JO L …
* JO: a se introduce numărul şi referinţele de publicare ale deciziei din doc. 16374/11.
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(6) În temeiul articolului 218 alineatul (7) din tratat, revine Consiliului competenţa să 

autorizeze Comisia să aprobe modificările aduse listei cu indicaţii geografice recomandate 

Comitetului de asociere de către Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală, pentru 

aprobare din partea Consiliului de asociere în conformitate cu articolul 247 şi cu 

articolul 274 alineatul (2) litera (a) din acord.

(7) Ar trebui să fie prevăzute procedurile necesare pentru protecţia indicaţiilor geografice în 

conformitate cu acordul.

(8) În conformitate cu articolul 356 din acord, ar trebui să se precizeze că acordul nu poate fi 

interpretat drept un acord care conferă drepturi sau impune obligaţii care pot fi invocate 

direct în faţa instanţelor judecătoreşti ale Uniunii sau ale statelor membre.

(9) Prevederile acordului care intră sub incidenţa părţii a treia titlul V din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Regatul Unit şi Irlanda ca părţi 

contractante distincte şi nu ca membre ale Uniunii Europene, cu excepţia cazului în care 

Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit şi/sau Irlanda au notificat în comun părţii 

America Centrală faptul că Regatului Unit sau Irlandei le revin obligaţii ca membre ale 

Uniunii Europene în conformitate cu Protocolul (nr. 21) privind poziţia Regatului Unit şi a 

Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie anexat la Tratatul privind 

Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
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(10) Dacă Regatul Unit şi Irlanda încetează de a mai avea obligaţii ca membre ale 

Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4a din Protocolul (nr. 21), 

Uniunea Europeană şi Regatul Unit şi/sau Irlanda notifică în comun, de îndată, părţii 

America Centrală modificarea poziţiei lor. În acest caz, acestora continuă să le revină 

obligaţii în temeiul prevederilor din acord în mod distinct. Dispoziţii similare se aplică în 

ce priveşte Danemarca în conformitate cu Protocolul (nr. 22) privind poziţia Danemarcei 

anexat la tratatele menţionate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul de instituire a unei asocieri între 

Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de 

altă parte1*.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să procedeze, în numele 

Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 353 alineatele (2), (3) şi (4) din acord, pentru a exprima 

consimţământul Uniunii de a-şi asuma obligaţii în temeiul acordului.

Articolul 3

În sensul articolului 247 din acord, modificările aduse acordului prin decizii ale Consiliului de 

asociere, astfel cum sunt propuse de către Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală în ceea ce 

priveşte indicaţiile geografice, se aprobă de către Comisie în numele Uniunii Europene. În cazul în 

care părţile interesate nu pot ajunge la un acord ca urmare a unor obiecţii referitoare la o indicaţie 

geografică, Comisia adoptă o poziţie în baza procedurii prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor 

geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare2. 

                                               

1 Acordul a fost publicat în JO … împreună cu decizia privind semnarea sa.
* JO: a se introduce referinţele de publicare pentru acordul din doc. st.16396/11.
2 JO L 93, 31.3.2006, p. 12.
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Articolul 4

(1) O denumire protejată în conformitate cu Anexa XVIII (Indicaţii geografice protejate) la

acord poate fi folosită de orice operator economic care comercializează produse agricole, 

produse alimentare, vinuri, vinuri aromatizate sau băuturi spirtoase care sunt conforme cu 

specificaţiile corespunzătoare.

(2) Statele membre şi instituţiile Uniunii Europene asigură respectarea protecţiei prevăzute la 

articolul 246 din acord, inclusiv la cererea unei părţi interesate.
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Articolul 5

Acordul nu poate fi interpretat drept un acord care conferă drepturi sau impune obligaţii care pot fi 

invocate direct în faţa instanţelor judecătoreşti ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu,

Preşedintele


