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RADA

DECYZJA NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–BUŁGARIA

z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji
w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system
RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia

2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

(2006/82/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ Europejski między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, podpisany w Brukseli
dnia 8 marca 1993 r., w szczególności jego art. 93,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE (1) Parlamentu Europej-
skiego i Rady, w szczególności jej art. 12,

uwzględniając list z dnia 28 listopada 2003 r. skierowany przez
Misję Republiki Bułgarii przy Wspólnotach Europejskich do
Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów,
z wnioskiem o wszczęcie przez Komisję procedur zmierzających
do umożliwienia Bułgarii dostępu do systemu RAPEX,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 93 Układu Europejskiego stanowi, że Strony
współpracują w celu osiągnięcia pełnej zgodności
systemów ochrony konsumentów w Bułgarii i we Wspól-
nocie. W ramach istniejących możliwości współpraca ta
obejmuje między innymi wymianę informacji i dostęp do
wspólnotowych baz danych.

(2) Artykuł 12 ust. 4 dyrektywy 2001/95/WE ustanawia
otwarty dostęp państw kandydujących do systemu
RAPEX w ramach umów zawartych pomiędzy Wspól-
notą a tymi państwami, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w tych umowach. Wszelkie umowy tego typu muszą być
oparte na zasadzie wzajemności i zawierać przepisy doty-
czące poufności odpowiadające przepisom stosowanym
we Wspólnocie.

(3) Załącznik II do dyrektywy 2001/95/WE ustanawia proce-
dury stosowania systemu RAPEX oraz wytyczne doty-
czące zawiadamiania.

(4) W dniu 29 kwietnia 2004 r. Komisja przyjęła wytyczne
dotyczące zarządzania systemem RAPEX, zgodnie
z wymogami zawartymi w pkt 8 załącznika II do dyrek-
tywy (2).

(5) Bułgaria aktywnie uczestniczy w systemie TRAPEX
(Tymczasowy system szybkiej wymiany informacji) od
początku jego istnienia, czyli od maja 1999 r. Zakres
działalności tego systemu jest identyczny jak systemu
RAPEX, lecz obejmuje on jedynie państwa kandydujące,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Bułgaria uczestniczy w systemie RAPEX, mając te same prawa
i obowiązki co obecni członkowie, zgodnie ze stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2001/95/WE oraz wytycznymi
RAPEX.

Artykuł 2

Bułgaria stosuje te same zasady dotyczące poufności co pozos-
tali członkowie RAPEX.

Artykuł 3

Bułgaria we współpracy ze służbami Komisji podejmuje
wszelkie niezbędne działania praktyczne gwarantujące jej zdol-
ność do pełnego stosowania się do wymogów określonych
w dyrektywie 2001/95/WE oraz do procedur zawartych
w wytycznych RAPEX.
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W szczególności Komisja przeprowadzi szkolenie
przygotowawcze dla urzędników bułgarskich w zakresie stoso-
wania programu RAPEX.

Artykuł 4

Wszelkie problemy, które mogą wyniknąć z tytułu stosowania
niniejszej decyzji powinno się rozwiązywać na drodze bezpo-
średnich kontaktów pomiędzy służbami Komisji i władzami
Bułgarii w kontekście RAPEX. Jeśli takie postępowanie nie przy-
nosi rozwiązania, które obie Strony mogą zaakceptować,
wówczas na wniosek jednej ze Stron w Radzie Stowarzyszenia
odbywa się wymiana opinii w ciągu trzech miesięcy od złożenia
wniosku.

Po wymianie opinii lub po upływie czasu, o którym mowa
w ustępie powyżej, Rada Stowarzyszenia może wydać stosowne
zalecenia dotyczące rozwiązania tych problemów.

Procedury w Radzie Stowarzyszenia, o których mowa, pozostają
bez uszczerbku dla wszelkich innych działań podjętych z tytułu
praw ochrony konsumentów obowiązujących na terytorium
Stron.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia
J. ASSELBORN

Przewodniczący
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