
A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 20.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás
létrehozásáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és az ipari

termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (PECA)

(2006/873/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2)
bekezdése első albekezdésének első mondatával, a 300. cikk
(3) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a
300. cikk (4) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről Románia között társulás létrehozásáról szóló
Európa-megállapodás (1) 1995. február 1-jén hatályba
lépett.

(2) Az Európa-megállapodás 75. cikke előírja, hogy a szab-
ványok és a megfelelőségértékelési eljárások területén
történő együttműködés célja a kölcsönös elismerésről
szóló megállapodások megkötése.

(3) Az Európa-megállapodás 110. cikke előírja, hogy a
Társulási Tanács bármely jogkörét átruházhatja a társulási
bizottságra.

(4) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Románia közötti Európa-megállapodás
megkötéséről szóló, 1994. december 19-i 94/907/EK,
ESZAK, Euratom tanácsi és bizottsági határozat (2)
2. cikke előírja a közösségi határozathozatali eljárásokat
és a közösségi álláspont ismertetését a Társulási
Tanácsban és a társulási bizottságban.

(5) Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló
Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértéke-
lésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló

jegyzőkönyvet a Közösség részéről 2006. október
27-én írták alá Bukarestben, és azt jóvá kell hagyni.

(6) A jegyzőkönyv megfelelő működésének biztosításához
megfelelő belső eljárásokat kell megállapítani.

(7) A Bizottságot a jegyzőkönyv bizonyos technikai módosí-
tásainak elvégzésére, és a végrehajtására vonatkozó egyes
határozatok meghozatalára kell felhatalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről Románia közötti társulás létrehozásáról szóló
Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértékelésről és
az ipari termékek elfogadásáról (PECA) szóló jegyzőkönyv (a
továbbiakban: a jegyzőkönyv), valamint az ahhoz csatolt nyilat-
kozat az Európai Közösség nevében elfogadásra kerül.

A jegyzőkönyv szövegét és az ahhoz csatolt nyilatkozatot
csatolták e határozathoz (3).

2. cikk

A jegyzőkönyv 17. cikkében előírt, a jegyzőkönyv hatálybalépé-
sére vonatkozó diplomáciai jegyzéket (4) a Közösség nevében a
Tanács elnöke küldi meg.

3. cikk

(1) A Tanács által kinevezett különbizottsággal folytatott
konzultációt követően a Bizottság:

a) gondoskodik a jegyzőkönyv 10., 11. cikkének és a 14. cikk
c) pontjának megfelelően a szervezetek bejelentéséről, elis-
meréséről, felfüggesztéséről és visszavonásáról, valamint
szakértői csoportok kinevezéséről;
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b) lebonyolítja a 3., 11. és a 12. cikknek, valamint a 14. cikk d)
és e) pontjának megfelelően, és a jegyzőkönyv mellékleteinek
III. és IV. szakaszaival összhangban a konzultációkat, infor-
mációcseréket, az ellenőrzések iránti kérelmeket és ellenőr-
zéseken való részvétel iránti kérelmeket;

c) amennyiben szükséges, megválaszolja a 11. cikknek és a
jegyzőkönyv mellékleteinek III. és IV. szakaszával össz-
hangban lévő kérelmeket.

(2) Az e cikk első bekezdésében említett különbizottsággal
folytatott konzultációkat követően a Bizottság meghatározza a
közösségi álláspontot, amelyet a Társulási Tanácsban és adott
esetben a társulási bizottságban képviselni kell, a következőkre
tekintettel:

a) a mellékletek módosításai a jegyzőkönyv 14. cikke a) pont-
jával összhangban;

b) új mellékletek hozzáadása a jegyzőkönyv 14. cikke b) pont-
jával összhangban;

c) a jegyzőkönyv 11. cikke második és harmadik albekezdésével
összhangban bármely kijelölt szervezet ellenőrzésének és

részleges vagy teljes felfüggesztésének eredményeivel kapcso-
latos nézeteltérésekre vonatkozó határozatok;

d) a jegyzőkönyv mellékleteinek IV. szakaszában található
védzáradék alkalmazásakor hozandó bármely intézkedés;

e) a jegyzőkönyv 4. cikke alapján kölcsönösen elfogadott ipari
termékek ellenőrzésével, felfüggesztésével vagy visszavoná-
sával kapcsolatos intézkedések.

(3) A Közösség által a Társulási Tanácsban és, szükség esetén,
a Társulási Bizottságban képviselendő álláspontot e jegyző-
könyvre tekintettel minden más esetben a Tanács határozza
meg minősített többséggel, a Bizottság javaslata alapján.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről
az elnök

J. KORKEAOJA
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