
A 71/316/EGK irányelv II. mellékletének 3.2.1. pontjában megadott rajzokat az EK-Törökország
Társulási Tanács 2/97 határozatában előírtaknak megfelelően a Törökország számára megállapított

„TR” jelzés rajzával kiegészítő bizottsági közlemény

(2007/C 270/06)

1. Az EK-Törökország Társulási Tanács 1997. június 4-i 2/97 határozata – az EK-Törökország Társulási
Tanács 1995. december 22-i, a vámunió végső szakaszának megvalósításáról szóló 1/95 határozatának
8. cikke (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően – meghatározza az Európai Unió és Törökország
közötti kereskedelem műszaki jellegű akadályainak elhárítására szolgáló közösségi eszközök jegyzékét. E
jegyzék magában foglalja a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös
rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK
irányelvet (1).

2. A 71/316/EGK irányelv II. melléklete 3.1.1.1. pontjának a) alpontja arról rendelkezik, hogy az eredeti
ellenőrzés helyéül szolgáló állam megkülönböztetésére nagy nyomtatott betűjelet kell használni, amely a
mérőműszeren feltüntetve EGK elsőhitelesítési jelzésként a mérőműszer EGK-követelményeknek való
megfelelését tanúsítja.

3. A 71/316/EGK irányelv II. mellékletének 3.2.1. pontja rendelkezik az említett melléklet 3.1. pontjában
megállapított EGK első hitelesítési jelzésekben használandó betűk alakját, méreteit és kontúrját jelző raj-
zokról.

4. A 2/97 határozat megállapítja a 71/316/EGK irányelv Törökország általi hatékony hatályba léptetéséhez
szükséges kiigazításokat. A határozat II. melléklete IX. fejezetének 1. pontja értelmében az irányelv
rendelkezéseit az 1/95 határozat alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni: a) az
I. melléklet 3.1. pontja első francia bekezdésének, valamint a II. melléklet 3.1.1.1. a) pontja első francia
bekezdésének zárójeles szövege a következő szöveggel egészül ki: „TR Törökország esetében”; b) a
II. melléklet 3.2.1. pontjában említett rajzokat ki kell egészíteni a „TR” jelzéshez szükséges betűkkel.

5. Ezért a 2/97 határozat II. melléklete IX. fejezetének 1. pontja alapján a 71/316/EGK irányelv II. melléklete
3.2.1. pontjában említett rajzok az 1/95 határozatának alkalmazásában Törökország esetében a „TR”

megkülönböztető betűk rajzával egészülnek ki az alábbi mintának megfelelően:
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