
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול

 ים תיכוני-להסכם האירופי

 המכונן התאגדות

 ,מצד אחד ,מדינת ישראל בין

 הקהילות האירופיותלבין 

 ,מהצד האחר, והמדינות החברות בהן

 בדבר הערכת התאמה וקבלת מוצרים תעשייתיים

 (CAAלהלן )

 



 "(ישראל"להלן )מדינת ישראל 

 

  ,האיחוד האירופיו

 

 ",הצדדים"שתיקראנה יחד להלן 

 

ים תיכוני המכונן התאגדות בין הקהילות האירופיות והמדינות החברות -הואיל וישראל היא צד להסכם האירופי

 1"(,הסכם ההתאגדות"להלן )מהצד האחר , לבין מדינת ישראל ,מצד אחד, בהן

 

מעניק הזדמנות לתת הטבות מסוימות של  י ישראל"בהכירן בכך שהאימוץ והיישום של דין האירופי הנוגע בדבר ע

 ,השוק הבינלאומי ולהבטיח את פעולתו היעילה במגזרים מסוימים

 

על מנת , בתתן דעתן למחויבות המשותפת שלהן לעקרונות התנועה החופשית של טובין ולקידום איכות המוצר

ות סיוע טכני וצורות אחרות כולל באמצע, להבטיח את הבריאות והבטיחות של אזרחיהן ואת ההגנה על הסביבה

 ,של שיתוף פעולה ביניהן

 

להלן )בשאיפתן לעשות פרוטוקול להסכם ההתאגדות בדבר הערכת התאמה וקבלת מוצרים תעשייתיים 

ובו הוראות בדבר יישום קבלה הדדית של מוצרים תעשייתיים העומדים בדרישות ההשמה "( פרוטוקול זה"

מקום שמתאים ההכרה ההדדית בתוצאות הערכת ההתאמה המתחייבת  כולל, החוקית בשוק אצל אחד הצדדים

 , של מוצרים תעשייתיים

 

בדבר עשיית הסכם אירופי להערכת התאמה , מקום שמתאים, להסכם ההתאגדות יש הוראה 47בציינן כי בסעיף 

 ,םלאותו הסכם יש הוראה בדבר עשיית מיטב היכולת על מנת לקרב את הדינים של הצדדי 55ושבסעיף 

 

הדין הישראלי מתואם במהותו עם דין האיחוד האירופי , י פרוטוקול זה"בתתן דעתן לכך שבמגזרים המכוסים ע

 ,הנוגע בדבר

 

ליכטנשטיין ונורווגיה באמצעות ההסכם בדבר , בציינן את היחסים ההדוקים בין האיחוד האירופי לבין איסלנד

ייה של הסכם אירופי מקביל בדבר הערכת התאמה בין שבגללם מן הראוי לשקול עש, האזור הכלכלי האירופי

 ,ישראל לבין מדינות אלה המקביל לפרוטוקול זה

 

ובהיותן מודעות , בתתן דעתן לכך למעמד הצדדים כצדדים מתקשרים להסכם המכונן את ארגון הסחר העולמי

 ,של ארגון הסחר העולמיבמיוחד לזכויותיהן ולהתחייבויותיהן לפי ההסכם בדבר מחסומים טכניים בפני הסחר 

 

 :הסכימו לאמור

 

                                                 

1
  OJ L 147 of 21.6.2000 '4331, ו"כתבי אמנה" מס' 3, עמ 



 1סעיף 

 מטרה ואמצעים

   

בפני הסחר ביחס למוצרים ,  על ידי הצדדים, מטרת פרוטוקול זה היא לקדם את  הסרת מחסומים טכניים .1

 .ומהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, הרשומים בנספחים לפרוטוקול זה, תעשייתיים שונים

 

 :זו הםהאמצעים למטרה  .2

 

תקנים לאומיים ונהלי הערכת התאמה לאומיים , י ישראל של תקנות טכניות לאומיות"אימוץ ויישום ע (א)

 ;המקבילים לאלה של דין האיחוד האירופי הנוגע בדבר

 

י ישראל של תשתית פיקוח ותשתית טכנית המקבילה לאלה הנהוגות במדינות חברות של "היישום ע (ב)

 ;האיחוד האירופי

 

ת בשווקיהם של שני הצדדים של מוצרים תעשייתיים העומדים בדרישות ההשמה החוקית הקבלה ההדדי (ג)

ההכרה ההדדית בתוצאות הערכת ההתאמה המתחייבת , כולל מקום שמתאים, בשוק אצל אחד הצדדים

 ;של מוצרים תעשייתיים בכפוף לדין האיחוד האירופי הנוגע בדבר ולדין הישראלי המקביל

 

הם של שני הצדדים של מוצרים תעשייתיים העומדים בדרישות ההשמה הקבלה ההדדית בשווקי  (ד)

בתנאים המקבילים לאלה , החוקית בשוק בישראל ובכל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי

 .החלים בסחר בטובין בין מדינות חברות באיחוד האירופי

 

 2סעיף 

 הגדרות

 

 :למטרות פרוטוקול זה

 

י היקף הנספחים לפרוטוקל "כפי שהם מוגדרים ע, מוצרים תעשייתייםפירושו " מוצרים תעשייתיים" (א)

 ;הנוכחי

 

פירושו כל מעשה חקיקה ונוהג יישום של האיחוד האירופי החל על כל " דין האיחוד האירופי הנוגע בדבר" (ב)

 ;הנזכרים בנספחים לפרוטוקול זה, סיכון או סוג של מוצרים תעשייתיים, מצב ספציפי

 

פירושו כל מעשה חקיקה ונוהג יישום שבאמצעותם התאימה ישראל את חקיקתה לדין " דין לאומי" (ג)

 ;סיכון או סוג של מוצרים תעשייתיים, האיחוד האירופי הנוגע בדבר החל על כל מצב

 

פירושו גוף הכפוף לסמכות השיפוט של אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי או " רשות אחראית" (ד)

ומקום , היעיל של דין האיחוד האירופי והדין הלאומי במגזר תעשייתי מוגדר האחראי ליישום, של ישראל

 ;שמתאים יש לו אחריות להודיע על גופים מיודעים 



 

פירושו גוף שרשות אחראית הכפופה לסמכות השיפוט של אחד הצדדים לפרוטוקול זה  "גוף מיודע" (ה)

 ;האיחוד האירופי או לדין הלאומי הודיעה עליו לצד האחר כי הוא מוסמך להעריך התאמה ביחס לדין

 

להסכם ההתאגדות או גוף שהקימה מועצת  70פירושה ועדת ההתאגדות שהוקמה לפי סעיף " ועדה" (ו)

  .להסכם ההתאגדות והמיועד לכסות ענייני סחר 73ההתאגדות לפי 

 

ובדין הלאומי של למונחים המשמשים בפרוטוקול זה תהיה המשמעות הניתנת בדין האיחוד האירופי הנוגע בדבר 

 .ישראל

 

 3סעיף 

 תיאום חקיקה

 

לתיאום , בהתייעצות עם הנציבות האירופית, ישראל מסכימה לנקוט אמצעים מתאימים, למטרות פרוטוקול זה

י פרוטוקול "ולקיום של דין האיחוד האירופי הנוגע בדבר כפי שהוא חל על ההשמה בשוק של מוצרים המכוסים ע

 .זה

 

מקום שדין האיחוד האירופי הנוגע בדבר מבוסס על השימוש בתקנים , י פרוטוקול זה"במגזרים המכוסים ע

לנקוט ישראל מסכימה "(, גישה חדשה"ידועים כמגזרי )טכניים המניחים התאמה לדרישות בטיחות מהותיות 

ע בדבר לתיאום ולקיום של  נוהג האיחוד האירופי הנוג, בהתייעצות עם הנציבות האירופית, אמצעים מתאימים

הערכת הבטיחות הכללית של , סקר השווקים, הערכת ההתאמה, ההתעדה, המטרולוגיה, בתחומי התקינה

 . מוגדרים כך בנספחים המגזריים" גישה החדשה"מגזרי . והערכה ואכיפה של אחריות יצרן, מוצרים

 

 4סעיף 

 תשתית טכנית

 

להקמה , בהתייעצות עם הנציבות האירופית, ישראל מסכימה לנקוט אמצעים מתאימים, למטרות פרוטוקול זה

 .9ולקיום של רשויות אחראיות מתאימות בהתאם לסעיף 

 

מקום שדין האיחוד האירופי הנוגע בדבר מבוסס על השימוש בתקנים , י פרוטוקול זה"במגזרים המכוסים ע

ל מסכימה להקים ישרא"(, גישה חדשה"ידועים כמגזרי )טכניים המניחים  התאמה לדרישות בטיחות מהותיות 

הערכת הבטיחות , סקר השווקים, ההתעדה, המטרולוגיה, ולקיים גופים המסוגלים למלא את תפקידי התקינה

והערכה ואכיפה של אחריות יצרן בשטחה ברמה המקבילה באופן רחב לאלה הנהוגות , הכללית של מוצרים

 .במדינות חברות באיחוד האירופי

 

 

 

 

 

 



 5סעיף 

 מוצרים תעשייתיים כולל הערכת ההתאמה שלהםקבלה הדדית של 

 

מוצרים תעשייתיים הרשומים בנספחים בדבר קבלת מוצרים , הצדדים מסכימים כי למטרות קבלה הדדית .1

, ניתן לשים בשוק של הצד האחר, העומדים בדרישות ההשמה החוקית בשוק אצל אחד הצדדים, שבפיקוח

 :הם ממלאים, בעיקר, אם

 

הוראות החקיקה בנות ההחלה החלות על מיקומם אצל צד של בני האדם האחראים להשמת את דרישות  (א)

 וכן; מוצרים בשוק

 

 .את ההוראות בנות ההחלה המתייחסות למיקום הגופים האחראים להערכת ציות, מקום שמתאים (ב)

 

מוצרים  מוצרים תעשייתיים הרשומים בנספחים בדבר קבלת, למטרות קבלה הדדית, הצדדים מסכימים כי .2

ניתן לסחור בהם בין ישראל לבין , ושלגביהם לא קיימות תקנות טכניות אירופיות, שאינם בפיקוח כרגיל

האיחוד האירופי בהתבסס על כך שמוצר הנסחר כחוק בשוק של ישראל או של אחת המדינות החברות 

 .באיחוד האירופי ניתן לסחור בו כחוק בשוק של הצד האחר לפרוטוקול זה

 

ם שמוצרים כפופים לנהלי הערכת ההתאמה המתחייבת המתקיימים בהתאם לדין האיחוד האירופי מקו .3

הצדדים מסכימים גם להכיר בתוצאות נהלים כאמור בלי לדרוש , ולדינים הלאומיים הרשומים בנספחים

 .ובלי להטיל דרישות נוספות כלשהן למטרות קבלת הערכת ההתאמה האמורה, שיחזרו עליהם

 

, צד לא יהיה מחויב לשים בשוק שלו מוצרים שהושמו כחוק בשוק של הצד האחר, 3-ו 2, 1ק "ס על אף .4

-או מכוח הקלה חד, כתוצאה מהסכם תקף דומה לפרוטוקול זה בין צד לבין מדינה שלישית או צד שלישי

 .צדדית של צד למדינה שלישית או לצד שלישי

 

 6 סעיף

 סעיף הגנה

 

ומשתמשים בו בהתאם לשימושו , תעשייתי שהושם בשוק בשטחו מכוח פרוטוקול זהמקום שצד מגלה כי מוצר 

או כל חשש לגיטימי אחר המוגן , עלול לפגוע בשלומם או בבריאותם של משתמשים או בני אדם אחרים, המיועד

ל לאסור ע, הוא רשאי לנקוט צעדים מתאימים כדי להוציא מוצר כאמור מהשוק, י החקיקה המזוהה בנספחים"ע

 .או להגביל את תנועתו החופשית, על הכנסתו לשירות או לשימוש, השמתו בשוק

 

 .בנספחים ייקבע הנוהל שיחול במקרים כאמור

 

 7סעיף 

 הרחבת כיסוי

 

הצדדים רשאים לתקן את ,אם ישראל תאמץ ותיישם דין לאומי נוסף המותאם לדין האיחוד האירופי הנוגע בדבר

 .13בהתאם לנוהל המפורט בסעיף , םהנספחים או לעשות נספחים חדשי



 8סעיף 

 .התחייבויות הצדדים ביחס לרשויות האחראיות שלהם ולגופים מיודעים

 

האחראיות ליישום היעיל של , הצדדים יבטיחו כי הרשויות האחראיות הכפופות לסמכות השיפוט שלהם )א( .1

יבטיחו שרשויות אחראיות אלה יוכלו כן הם . יחילו אותו ברציפות, דין האיחוד האירופי והדין הלאומי

להבטיח את התאמתם של מוצרים תעשייתיים לדין האיחוד האירופי או לדין הלאומי או לדרוש את 

לבטל התלייה ולבטל את ההודעה על גופים , להתלות, להודיע, ומקום שמתאים, הוצאתם מהשוק

 .מיודעים

 

ויקיימו רשימה של גופים , הרשויות האחראיות שלהםהצדדים יודיעו זה לזה מהם השמות והמענים של  )ב(

 . כאמור

 

המיודעים בכפוף לסמכות השיפוט של כל אחד מהם להעריך התאמה , הצדדים יבטיחו כי גופים מיודעים )א( .2

ימלאו ברציפות אחר דרישות , בזיקה לדרישות דין האיחוד האירופי או הדין הלאומי כמפורט בנספחים

כן הם ינקטו בכל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שגופים . י או הדין הלאומי כאמורדין האיחוד האירופ

 .מיודעים  כאמור יקיימו את הסמכות הדרושה למילוי המטלות שלשמן הודיעו עליהם

 

 . ויקיימו רשימה של גופים כאמור, הצדדים יודיעו זה לזה מהם השמות והמענים של הגופים המיודעים )ב(

 

 9סעיף 

 הכרה ברשויות אחראיות ולהודעה על גופים מיודעיםנהלים ל

 

הנוהל הבא יחול על הכרה ברשויות אחראיות האחראיות ליישום היעיל של דין האיחוד האירופי והדין  .1

להבטחת ההתאמה של מוצרים תעשייתיים לדין האיחוד האירופי או לדין הלאומי או לדרישת , הלאומי

לבטל התלייה ולבטל את ההודעה על גופים , להתלות, היכולות להודיע, ומקום שמתאים, הוצאתם מהשוק

 ;מיודעים

 

תוך פירוט השטח וכותרת הנספח לפרוטוקול זה שבכפוף אליהם , צד יעביר את הצעתו לצד האחר בכתב (א)

כל מגבלה על , כולל כפי שמתאים, (1) 8הרשות האחראית מסומכת לבצע את המטלות הרשומות בסעיף 

 ;במסגרת השטח או היקף הנספחסמכות כאמור 

 

הרשות האחראית תיחשב מוסמכת לבצע את המטלות הרשומות , י הצד האחר"עם הקבלה בכתב ע (ב)

 .( בזיקה לנספחים שהוכרו מאותו תאריך1) 8בסעיף 

 

הנוהל הבא יחול על גופים מיודעים לשם הערכת התאמה בזיקה לדרישות דין האיחוד האירופי או הדין  .2

 :רט בנספחיםהלאומי המפו

 

תוך פירוט השטח וכותרת הנספח לפרוטוקול זה שבכפוף אליהם , צד יעביר את הודעתו לצד האחר בכתב (א)

וכפי שמתאים כל מגבלה על סמכות כאמור במסגרת היקף , הגוף המיודע מוסמך להעריך התאמה

 ;הנספח



 

, וא מוסמך להעריך התאמההגוף ייחשב כאילו הודיעו עליו וה, שתינתן בכתב, י הצד האחר"עם הקבלה ע (ב)

 .בזיקה לדרישות האמורות המפורטות בנספחים מאותו תאריך

 

הגוף . הוא יודיע לצד האחר בכתב, החליט צד לבטל הודעה של גוף מיודע הכפוף לסמכות השיפוט שלו .3

שהודיעו עליו יחדל להעריך התאמה בזיקה לדרישות האמורות המפורטות בנספחים מתאריך ביטול 

אלא אם כן החליטה , הערכת התאמה שהתנהלה לפני אותו תאריך תישאר בתוקף, אף על פי כן. ההודעה

 .הוועדה אחרת

 

 10סעיף 

 אימות גופים מיודעים

 

או המועמד , כל צד רשאי לבקש מהצד האחר לאמת את המיומנות הטכנית ואת הציות של גוף שהודיעו עליו .1

על מנת , באופן חסר פניות וסביר, בקשה כאמור תנומק. שלוהכפוף לסמכות השיפוט , להיות גוף מיודע

הצדדים רשאים גם . לאפשר לצד האחראי להודעה לבצע את האימות המבוקש ולדווח במהירות לצד האחר

הצדדים יבטיחו את , למטרה זו. בהשתתפות הגופים האחראים הנוגעים בדבר, לבדוק את הגוף במשותף

הצדדים ינקטו בכל הצעדים . כפופים לסמכות השיפוט שלהםשיתוף הפעולה המלא של הגופים ה

 .במגמה ליישב כל בעיה המתגלה, וישתמשו בכל אמצעי זמין העשוי להיות נחוץ, המתאימים

 

ההסכמה -הם רשאים להודיע לוועדה על אי, אם לא ניתן ליישב את הבעיות לשביעות רצונם של שני הצדדים .2

י ראיות הנוגעות הדבר לאמת את המיומנות הטכנית "לבקשה הנתמכים ע את הנימוקים( א)וייתנו , ביניהם

את הנימוקים לכך שלא ניתן ליישב את הבעיות  לשביעות רצונם של ( ב; )ואת הציות של הגוף שהודיעו עליו

. ראיות המראות שקיים איום מיידי וממשי לבריאות האדם ובטיחותו מקום שזה רלוונטי( ג)-שני הצדדים ו

 .רשאית להחליט על פעולה מתאימה הוועדה

 

ההודעה על הגוף וההכרה בסמכותו להעריך התאמה בזיקה , אלא אם כן ועד אשר החליטה הוועדה אחרת .3

לדרישות דין האיחוד האירופי או הדין הלאומי כמפורט בנספחים תושעה באופן חלקי או מלא מהתאריך 

 .שבו נמסרה לוועדה הודעה על המחלוקת בין הצדדים

 

 11סעיף 

 חילופי מידע ושיתוף פעולה

 

, ולעודד סחר במוצרי תעשייה ביניהם, על מנת להבטיח החלה ופרשנות נכונות ואחידות של פרוטוקול זה

 :הצדדים

 

כולל , ויחליפו מידע בנוגע ליישום החוק והנוהג, יודיעו זה לזה על תיקוני חקיקה מוצעים וממשיים (א)

 ;גופים מיודעים  בשטחם לכללים החלים עליהםבעיקר על נהלים להבטחת ציות של 

 



ביחס למנגנונים העוסקים , יזמינו זה את זה לקחת חלק במנגנונים הנוגעים בדבר של חילופי מידע שלהם (ב)

האיחוד האירופי . י הנספחים לפרוטוקול זה אלא אם כן מפורט אחרית בנספחים"במגזרים המכוסים ע

 ;להשתתף ברשתות ובגופים האירופיים הנוגעים בדבריבחן את האפשרות להזמין את ישראל 

 

 .יעודדו את הגופים המיודעים שלהם לשתף פעולה במטרה לכונן הסדרי הכרה הדדית מרצון (ג)

 

 12סעיף 

 סודיות

 

לא לגלות מידע , גם אחרי שחדלו למלא את תפקידיהם, מומחים וסוכנים אחרים של הצדדים יידרשו, נציגים

לא ניתן להשתמש במידע . י ההתחייבות לסודיות מקצועית"א מהסוג המכוסה עשנרכש לפי הסדר זה שהו

 .י פרוטוקול זה"למטרות שאינן אלה החזויות ע

 

 13סעיף 

 ניהול ההסכם

 

 :יהיו לה הסמכויות לקבל החלטות ביחס, בעיקר. באחריות לתפקודו היעיל של פרוטוקול זה תישא הוועדה .1

 

 ;לתיקון נספחים ולביטולם (א)

 

 ;להוספת נספחים חדשים (ב)

 

בהתאם לסעיף , למינוי מומחים שיאמתו את הסמכות הטכנית של גוף מיודע וציותו לדרישות החלות עליו (ג)

10 (1); 

 

לחילופי מידע על תיקוני חקיקה מוצעים וממשיים לדין האיחוד האירופי ולדין הלאומי הנזכרים  (ד)

 ;בנספחים

 

 ;י נספח"המשפיעים על מגזר המכוסה עלדיון בנהלי הערכת התאמה חדשים או נוספים  (ה)

 

 ;ליישוב כל שאלה המתייחסת להחלת פרוטוקול זה (ו)

 

להסכם ההתאגדות או כל מנגנון  75להפניית שאלות להכרעה למנגנון ליישוב מחלוקות הקבוע בסעיף  (ז)

 .י ההסכם בין הצדדים בהתאם להסכם ההתאגדות"רלוונטי אחר ליישוב מחלוקות שהוקם ע

 

 .רשאית לאצול את תחומי האחריות הנ"ל המפורטים לפי פרוטוקול זההוועדה  .2

 

 .תיקונים לנספחים ייכנסו לתוקף כאשר הוועדה תחליט .3

 



 14סעיף 

 שיתוף פעולה טכני

 

 .הצדדים ישתפו פעולה מקום שיידרש על מנת לתמוך ביישום ובהחלה היעילים של פרוטוקול זה

 

 15סעיף 

 הסכמים עם מדינות אחרות

 

לכיסוי קבלת , כולל בהחלטה של הוועדה, בהסכמה מפורשת בין הצדדים, ניתן להרחיב פרוטוקול זה .1

מוצרים תעשייתיים ממדינות שלישיות או מצדדים שלישיים שהאיחוד האירופי עשה אתם הסכם דומה לזה 

 .במגזרים מתאימים

 

, ול זה עם מדינה שלישית או צד שלישיכאשר האיחוד האירופי מודיע לישראל כי עשה הסכם דומה לפרוטוק .2

ישראל תשקול עשיית הסכם עם המדינה השלישית או הצד , המכסה מוצרים תעשייתיים במגזרים מתאימים

 .השלישי ובו הוראות בדבר הרחבה כאמור

 

 16סעיף 

 כניסת לתוקף

 

, ות הדיפלומטייםבצינור, ימים אחרי תאריך ההודעה בכתב המאוחרת יותר 30פרוטוקול זה ייכנס לתוקף 

שבאמצעותה מודיעים הצדדים זה לזה כי הדרישות המשפטיות הפנימיות של כל אחד מהם לכניסתו של 

 .פרוטוקול זה לתוקף מולאו

 

 17סעיף 

 משך

 

. כל אחד מהצדדים רשאי להסתלק מפרוטוקול זה בהודעה לצד האחר. פרוטוקול זה נעשה לפרק זמן בלתי מוגבל

 .עשר חודשים אחרי תאריך ההודעה האמורה ההסכם יחדל לחול שנים

 

סיומו של פרוטוקול זה לא ישפיע , י צד אחד לבין הפסקת תחולתו"במשך התקופה שבין ההסתלקות מההסכם ע

לרעה או יפגע בדרך כלשהי על זכות או על התחייבות שנצמחו או שייצמחו מכוח החלת פרוטוקול זה לפני 

 .התאריך בפועל של הסיום האמור

 

 18סעיף 

 מעמד ההסכם

 

, צרפתית, פינית, אסטונית, אנגלית, הולנדית, דנית, כית'צ בולגרית,  נעשה בשני נוסחי מקור בשפות פרוטוקול זה

, סלובקית, רומנית, פורטוגלית, פולנית, מאלטזית, ליטאית, לטבית, איטלקית, אירית, הונגרית, יוונית, גרמנית

 .ולכל הנוסחים דין מקור שווה, שוודית ועברית, ספרדית, סלובנית



 נספח בדבר קבלה הדדית של מוצרים תעשייתיים

 

 (GMP)תנאי ייצור נאותים לתכשירים 

 

 1פרק 

 דין קהילה ודין לאומי

 

 :דין הקהילה

 

 .חקיקת הקהילה והוראות שהנציבות האירופית הודיעה עליהן לישראל ופרסמה בזיקה לנספח זה

 

 :דין ישראלי לאומי

 

 .ישראלית שישראל הודיעה עליה לנציבות האירופית ופרסמה בזיקה לנספח זהחקיקה 

 



 2פרק 

 היקף וכיסוי

 

 היקף .1

 

, חומרים פעילים, תכשירים רפואיים, הוראות נספח זה חלות על תכשירים, חריגים, 2 למעט לפי הוראות סעיף

אשר דרישות תנאי , מוש וטרינרילשימוש בני אדם  או לשי, רכיבים פרמצבטיים לא פעילים או תערובות שלהם

י דרישות החקיקה כפי שכל צד הודיע עליה לצד האחר לפי "והמוסדרים ע, חלות עליהם( GMP)ייצור נאותים 

 . ואשר משווקים ישירות על ידי היצרן או היבואן של צד אחד ליבואן של הצד האחר, הלנספח ז 1פרק 

 

-תכשירים רדיו, חיסונים , תכשירים ביולוגיים, כימייםבתוך כך הוראות נספח זה חלות גם על תכשירים 

 . פרמצבטיים וצמחי מרפא

 

 .ידיו ולא משנה מהו מקורם-הוראות נספח זה יחולו על המוצרים המכוסים על

 

 חריגים .2

 

תכשירים , (advanced therapy)תכשירים לטיפול מתקדם , תכשירים שמקורם מדם אדם או מפלסמת אדם

 .י נספח זה"מכוסים ע גזים רפואיים וחיסונים וטרינריים לא יהיו, הומיאופאתייםמוצרים , ניסיוניים

 

, תכשירים שמקורם מדם אדם או פלסמת אדם, האפשרות להרחיב את הכיסוי של נספח זה על מוצרים רפואיים

 .נספח זה י הצדדים בתוך שנתיים מתאריך כניסתו לתוקף של"תידון ע, תכשירים ניסיוניים וחיסונים וטרינריים

 

 פרסום והרחבה של כיסוי וחריגה, קיום .3

 

הצדדים יכוננו ב חילופי מכתבים רשימת של סוגי תכשירים ופעילויות שיכוסו על , עם כניסתו לתוקף של נספח זה

 .והם רשאים גם לפרט תכשירים שלא יהיו מכוסים, ידי נספח זה

 

הצדדים מסכימים להודיע זה לזה על הסכמים , להסכם זה ביחס לנספח זה 5.4 לצורך יישום סעיף, נוסף על כך

צדדית למדינה שלישית או לצד שלישי שיש לה תוקף דומה -וכן על כל הקלה חד, הדומים בתוקפם להסכם זה

וביחס להסכמים והקלות חד צדדיות אלה יודיעו על היקף המוצרים והתהליכים המכוסים על , להסכם מסוג זה

בעיקר אלה )והאם בכוונתם לקבל או לדחות מוצרים בשווקים שלהם תוך סטייה מהתחייבויות מסוימות  ,ידיהם

 .ביחס להסכמים ולהקלות חד צדדיות כאמור( 4.2 שבפרק 

 

הוראות ונהגים ולאחר שביצעו הערכה של , 4לפרק  12באמצעות אנשי הקשר המפורטים בסעיף , הצדדים רשאים

 להוסיף או לגרוע סוגים נוספים של מוצרים ופעולות, 1הקהילה המפורט בפרק ם לדין בהתא משפטיים ויישומיים

 .בעקבות נוהל כאמור ניתן לתקן את הרשימה כפי שמתאים בחילופי מכתבים בין הצדדים .לנספח זה

 



מה של רשי (2), י נספח זה"עילויות המכוסים עאת רשימת סוגי המוצרים והפ (1) :הצדדים יעמידו לרשות הציבור

רשימה  (3)-ו( ה) 2סעיף  4אשר לגביהם החיל הצד האחר חריגה בפרק , כל ההסכמים הדומים בתוקפם להסכם זה

אשר לגביהם , צדדיות למדינה שלישית או לצד שלישי שיש להן תוקף דומה להסכם מסוג זה-של כל ההקלות החד

 (.ה) 2סעיף  4החיל הצד האחר חריגה בפרק 

 



 3פרק 

 אחראיותרשויות 

 

 האיחוד האירופי

 

שעליהם נמסרה הודעה , 1 גופים שהמדינות החברות באיחוד האירופי הועידו בהתאם לדין הקהילה מפרק

 .י הנציבות האירופית"להסכם זה ואשר פורסמו בפומבי ע 9לישראל בהתאם לסעיף 

 

 ישראל

 

שעליהם נמסרה הודעה לאיחוד האירופי בהתאם , 1גופים שהועידה ישראל בהתאם לדין הלאומי הישראלי מפרק 

 .י ישראל"להסכם זה ואשר פורסמו בפומבי ע 9לסעיף 

 



 4פרק 

 הסדרים מיוחדים

 

 הגדרות .1

 

 :למטרות נספח זה חלות ההגדרות הבאות

 

, מעבדה שהועידה מדינה חברה באיחוד האירופי או ישראל(: OMCL)המעבדה הרשמית לפיקוח על תרופות 

מועצת אירופה וישראל לצורך ביצוע בדיקות , סדר בחקיקה הפרמצבטית ובהנחיות של הקהילהכנזכר וכמו

לפיקוח ומעקב כללי בזיקה , או אחרי השיווק/של תכשירים לפני ו, ללא תלות ביצרן, מעבדה למען רשות מוסמכת

 .או בעלי חיים/לשלומם של מטופלים אנושיים ו

 

י החקיקה הפרמצבטית "כנזכר וכמוסדר ע, דרישה של צד(: OCABR)י רשות פיקוח רשמית "שחרור אצווה ע

כי מעבדה רשמית לפיקוח על תרופות תקבע את התאמתה של , מועצת אירופה וישראל, וההנחיות של הקהילה

אצווה למפרטים מאושרים כפי שנקבעו בתעודת הרישום לפני שהרשות המוסמכת של צד תתיר את שיווקה של 

 . כמוגדר בחקיקה ובהנחיות כאמור במבנהכוללת בדיקות  הבדיקה. אותה אצווה

 

בדיקות של תכשירים המיובאים ממדינה שלישית או מהצד האחר הכוללות בדיקה איכותית : פיקוח חוזר

בדיקה כמותית שתכלול לפחות בדיקה של החומר הפעיל ובדיקות נוספות הנדרשות להבטחת איכות , מליאה

 .התכשיר בהתאם לתנאי רישומו

 

 התחייבויות הצדדים .2

 

כל צד יכיר במסקנות הביקורות שביצע הצד האחר לבדיקת ציות , י נספח זה"מוצרים המכוסים עגבי ל (א)

של היצרנים והיבואנים לעקרונות והנחיות תנאי הייצור הנאותים של האיחוד האירופי ובעקרונות 

די גופי הפיקוח הנוגעים בדבר של אשר בוצעו על י, והנחיות תנאי הייצור הנאותים המקבילים של ישראל

הצד האחר בשטחו או במדינה שלישית בהתאם להוראות בדבר ביצוע ביקורות ואשר תועדו באמצעות 

 .1ההוראות הרלוונטיות בדבר ביצוע ביקורות רשומות בפרק . GMPמתן או אי מתן תעודת 

 

ורי יבואן המאשרים ציות לחקיקה כל צד יכיר באישורי יצרן ואיש, י נספח זה"לגבי תכשירים המכוסים ע (ב)

 .הישראלי המקביל GMP-של האיחוד האירופי ו GMPבנוגע לייצור ולייבוא וציות לעקרונות ולהנחיות 

 

, או על ידי היבואן, י היצרן המוקם באחד הצדדים"שלה שניתן ע התאמתה של כל אצווה למפרט אישור (ג)

אולם החובות הנוספים של . אחד לצד האחרי הצד האחר בלי פיקוח חוזר בעת הייבוא מצד "יוכר ע

ביחס לאישור כל אצווה , או הרוקח האחראי של היבואן בכל אחד מהצדדים( QP) האדם המוסמך

נשארים בהתאם להוראות הדינים הלאומיים של הקהילה ושל ישראל כמפורט , לעיל 1כמפורט בפרק 

 .1בפרק 

 



ממדינה שלישית לצד אחד ר או בשלב ביניים המיובא יחולו על תכשיר מוגמ( ג)-ו( ב(, )א)ק "הוראות ס (ד)

אם כל אצווה של התכשיר הייתה כפופה לפיקוח חוזר של היבואן ממדינה ( 1: )אלא, ומיוצא לצד האחר

אם היצרן במדינה השלישית היה כפוף לביקורת של ( 2; )שלישית או היצרן הנמצא באחד משני הצדדים

הייתה שלגבי אותו מוצר או סוג מוצרים היצרן מציית  הרשות המוסמכת של צד מתקשר שתוצאתה

 . לתנאי ייצור נאותים

 

אשר נערכו בהם , אינן חלות על מוצרים המיובאים ממדינה שלישית( ג)-ו(, ב(, )א)ק "אולם הוראות ס (ה)

כל חריגה מהוראה . י הרשות המוסמכת של אותה מדינה או של מדינה שלישית אחרת"ביקורות פיקוח ע

צדדית של צד -או על בסיס כל הקלה חד, בסיס של הסכם של צד אחד הדומה בתוקפו להסכם זהזו על 

אחד למדינה שלישית או לצד שלישי שיש לה תוקף דומה להסכם מסוג זה תהיה כפופה להסכמת הצד 

 .האחר

 

י "כאשר צד אחד דורש שרשות מוסמכת או מעבדה רשמית לפיקוח על תרופות יבצעו שחרור אצווה ע (ו)

י הצד האחר "בדיקות כאמור שתבצע רשות של צד אשר יהיו מוכרות כתקפות ע, שות פיקוח רשמיתר

 . באמצעות תעודות המתעדות התאמת האצווה למפרטים שנקבעו בתעודת הרישום

 

תעודות אצווה לתכשירים . כל צד יבטיח כי לכל אצוות מוצר המיוצאת לצד האחר תתלווה תעודת אצווה (ז)

 .או הרוקח האחראי של היצרן או היבואן של הצד המתאים( QP)י האדם המוסמך "ע יהיו חתומות כדין

 

 GMP-ייבוא ומידע על ציות ל/חילופי היתרי ייצור .3

 

הצדדים יחליפו מידע על מעמד אישורי היצרן ואישורי היבואן וכן על תוצאות הביקורות המבוצעות אצל יצרנים 

בדבר ( EMEA)שמנהלת הסוכנות האירופית לתרופות  GMPי עדכון מאגר המידע על "ויבואנים וזאת בעיקר ע

 . אן בדרישות תנאי הייצור הנאותיםוכן מידע בדבר עמידה או אי עמידה של יצרן או יבו GMPתעודות , אישורים

 

 חילופי דוחות ביקורת .4

 

עותק של דוח הביקורת האחרון להעביר שירותי הפיקוח הנוגע בדבר של הצד האחר , על פי בקשה מנומקת של צד

. גם של אתר הקבלן, או במקרה שפעולות אנליטיות נמסרות לביצוע לגורם חיצוני , של אתר הייצור או הייבוא

ל יחול בעיקר כאשר הביקורת כללה הערכה של התאמת הייצור ובדיקות המעבדה של תכשיר רפואי לתנאים "הנ

כל צד יטפל בדוחות הביקורת הללו . וצעה בתגובה לפגם באיכותולדרישות תעודת הרישום או כאשר הביקורת ב

ימי  הצדדים יבטיחו כי דוחות ביקורת יועברו בתוך לא יותר משלושים . במידת הסודיות שמבקש הצד המוסר

 .ביקורת חדשה או פיקוח חוזר מים במקרה של עריכת ופרק זמן זה יוארך לשישים י ,לוח

 

 OMCLי "דה המתבצעות עחילופי תוצאות של בדיקות מעב .5

 

שירותי הביקורת הנוגעות בדבר של הצד האחר יעבירו עותק של תוצאות בדיקות , לבקשה מנומקת של צד

ל יחול בעיקר כאשר הבדיקות נערכות כתוצאה "הנ. המעבדה הנערכות כחלק מפעילויות המעקב אחרי השווקים

 . עברו או מקורו, מאושר ביחס לזהותומפגם באיכות או כאשר יש חשד למצג שווא של המוצר כמוצר 



 (OCABR)י רשות פיקוח רשמית "חילופי תוצאות של שחרור אצווה ע .6

 

תוצאות ההליכים האמורים שמבצעת הרשות המוסמכת של הצד המייצא יתקבלו , OCABRכאשר מאושר נוהל 

המוסמכת של הצד  הרשות. י הצד האחר בתנאים המוגדרים בחקיקת הקהילה ובהוראות המיישמות"כתקפות ע

 .הציות לרשות הצד המייבא-תעמיד את התעודה או את תוצאות אי, לפי בקשה, המייצא

 

 צורת חילופי המידע .7

 

יהיו בתבנית שבהתאם לנהלים שפרסמה  GMP-ציות ל-ומידע על אי GMPתעודות , דוחות ביקורת, אישורים

 .הקהילה

 

שפרסמה מועצת  OCABRשבהתאם לנהלים בדבר ציות יהיו בתבנית -וכן הודעות על אי OCABRתעודות 

 .אירופה

 

תוצאות , התוקףוג תאריך פ, תעודות אצווה של תכשירים הנלוות לכל אצווה יתעדו לפחות את תאריך הייצור

השם והמען של , הבדיקות האיכותיות והכמותיות ושמה ומענה של המעבדה שבה בוצעו הניתוח האמור

שהונפקה  GMP-התעודות יכילו גם הפנייה לתעודת ה. השם והמען של היבואן, וכן במקרה המתאים(, ים)היצרן

 .תעודות אצווה יהיו לפי ההוראות שבהתאם לנהלים שפרסמה הקהילה. ליבואן ,במקרה המתאים ,ליצרן וכן

 

 סעיף הגנתי .8

 

מלא או את דוח הבדיקה המלא של המעבדה הרשמית לפיקוח על הביקורת הדוח את לכל צד תהיה הזכות לבקש 

להוציא במצבים הנזכרים בסעיף . י רשות פיקוח רשמית משלו"לערוך ביקורת משלו או שחרור אצווה ע, תרופות

על בקשות כאמור . והעילה תימסר לצד האחר באופן חסר פניות וסביר, הזדקקות להוראה זו תהיה חריגה, 4

 .אשר תהיה לו אפשרות להצטרף לפעילות, אש לצד האחרתימסר הודעה מר

 

 מערכת אתראה .9

 

ישראל תשתתף ותתרום במערכת המדע והאתראה המהירה של הקהילה , עם כניסתו לתוקף של ההסכם הנוכחי

 .לזיוף ולהחזרת אצוות, המתייחסת לפגמי איכות

 

-המתבססים על אי, צרן או אישור יבואן של אישור י( מלא או חלקי)הצדדים יבטיחו כי בכל השעייה או ביטול 

 .הם ימסרו זה לזה הודעה במידת הדחיפות הראויה כמפורט בנהלים שפרסמה הקהילה, GMP-ציות ל

 

 מידע ושיתוף פעולה .10

 

 .הצדדים להסכם יחליפו באופן סדיר מידע על היישום וההפעלה של נספח זה

 



. ולמדענים ממעבדות רשמיות לפיקוח על תרופות הצדדים יעדכנו זה את זה בנוגע למפגשי הדרכה למפקחים

 .יהיו במידת האפשר נגישים לצד האחר, שמארגן צד אחד, מפגשים כאמור

 

המתקיימים , ונושאים הקשורים לאיכות GMPנציגי ישראל נקראים להשתתף באופן סדיר בדיונים בנושאים של 

י המינהל האירופי "המתואמת ע OMCLשת י הסוכנות האירופית לתרופות ובר"בקבוצות עבודה המתואמות ע

ישראל נקראת להשתתף , בנוסף על כך. שבחסות מועצת אירופה( EDQM)לאיכות התרופות והטיפול הרפואי 

 .בפעילויות ביקורת מתואמות במדינות שלישיות

 

שמנהלת הסוכנות  GMPישראל תשתתף בפעולת מאגר המידע על , כחלק מיישום דין הקהילה הנוגע בדבר

 .אירופית לתרופותה

 

ושל המעבדה הרשמית לפיקוח על תרופות בהתאם לתקנים  GMPלמטרות הדגמת היכולת והציות של ביקורת 

הצדדים ישתתפו בתכנית הביקורת המשותפת של המדינות , ולדרישות אירופיים במערכות תקינה מתפתחות

י "כפי שהוקמה ע, ההדדית המשותפת ובתכנית הביקורת, EMEAי "כפי שפורסמה ע, החברות באיחוד האירופי

EDQM ,וכן בכל תכנית עתידית אחרת לגבי השוואת ביקורות. . 

 

י צד בזיקה לשירות הביקורת הרשמי שלו ולמעבדות הרשמיות לפיקוח על "מידע מוגדר נוסף יסופק לפי בקשה ע

, חילופי מידע כללי ותיעוד, ביקורות בהשתתפות משקיפים, מידע מוגדר כאמור יכול לכלול הכשרה. תרופות

 .חילופו הערכות חיצוניות ודוחות ביקורת המתייחסים לשירותי ביקורת רשמיים, שקיפות של ביקורות הסוכנות

 

תחומי במקרים שבהם משתתפים בשרשרת הייצור -הצדדים מסכימים לעודד חילופי מידע ושיתוף פעולה בין

 .וההפצה חשודים בעבירה על החקיקה

 

הצדדים רשאים לשתף פעולה , 2.3י פרק "אך אינם מכוסים ע, י היקף נספח זה"ירים המכוסים עבזיקה לתכש

 .בתכנון ובביצוע של ביקורות ובחילופי מידע על ביקורות כאמור

 

יישום וציות לדין הקהילה ולדין , הצדדים מסכימים להיפגש לפי בקשה סבירה של כל צד לדיון בשאלות של הכנה

 .נוגעים בדברהלאומי הישראלי ה

 

 .11בקשות לשיתוף פעולה נוסף לפי סעיף זה יש להגיש באמצעות אנשי הקשר הנזכרים בסעיף 

 

 אנשי קשר .11

 

 .הם אנשי הקשר שלו למטרות המפורטות בנספח זה כל צד יודיע לצד האחר מי

 

ה והדין הלאומי בעיקר ההערכה של דין הקהיל, אנשי הקשר יפקחו במשותף על היישום והפעולה של נספח זה

 3ויסכימו על רשימת סוגי המוצרים והפעילויות המפורטים בסעיף , הישראלי והוראות ונהגי יישום הנוגעים בדבר

 .2לפרק 


