
DECYZJA RADY

z dnia 20 listopada 2006 r.

w sprawie zawarcia Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej

strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

(2006/873/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2
akapit pierwszy zdanie pierwsze, art. 300 ust. 3 akapit pierwszy
zdanie pierwsze i art. 300 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony (1),
wszedł w życie w dniu 1 lutego 1995 r.

(2) Artykuł 75 ust. 2 Układu europejskiego stanowi, że
współpraca w dziedzinie normalizacji i oceny zgodności
powinna mieć na celu zawarcie porozumień
o wzajemnym uznawaniu.

(3) Artykuł 110 Układu europejskiego stanowi, że Rada
Stowarzyszenia może przekazać swoje uprawnienia
Komitetowi Stowarzyszenia.

(4) Artykuł 2 decyzji 94/907/EWWiS, WE, Euratom Rady
i Komisji z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie zawarcia
Układu europejskiego między Wspólnotami Europejskimi
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Rumunią, z drugiej strony (2), przewiduje wspólnotowe
procedury decyzyjne oraz zajmowanie stanowiska przez
Wspólnotę w Radzie Stowarzyszenia i Komitecie Stowa-
rzyszenia.

(5) Projekt Protokołu do Układu europejskiego ustanawiają-
cego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności
oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA) został
podpisany w imieniu Wspólnoty w Bukareszcie w dniu
27 października 2006 r. i powinien zostać zatwierdzony.

(6) Należy ustanowić odpowiednie procedury wewnętrzne
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
protokołu.

(7) Należy upoważnić Komisję, po konsultacji ze specjalnym
komitetem powołanym przez Radę, do wprowadzania
pewnych dostosowań technicznych do protokołu oraz
do podejmowania decyzji dotyczących jego wdrożenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Protokół do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzy-
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony,
w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemy-
słowych (PECA) (zwany dalej „protokołem”) oraz dołączona do
niego deklaracja zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu
Wspólnoty Europejskiej.

Tekst protokołu i dołączona do niego deklaracja są załączone
do niniejszej decyzji (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady przesyła, w imieniu Wspólnoty, notę
dyplomatyczną, o której mowa w art. 17 protokołu (4),
w odniesieniu do wejścia w życie protokołu.

Artykuł 3

1. Komisja, po konsultacji ze specjalnym komitetem powo-
łanym przez Radę:

a) dokonuje notyfikacji, zatwierdzeń i zawieszeń organów,
a także wycofuje je oraz wyznacza wspólny zespół lub
zespoły eksperckie, zgodnie z art. 10, 11 i 14 lit. c) proto-
kołu;
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(1) Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 2.
(2) Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 1.

(3) Patrz: str. 33 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(4) Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana przez Sekre-

tariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



b) przeprowadza konsultacje, wymianę informacji i rozpatruje
wnioski dotyczące weryfikacji oraz odnoszące się do udziału
w weryfikacjach, zgodnie z art. 3, 11, 12 i 14 lit. d) i e) oraz
sekcjami III i IV załączników do protokołu;

c) w razie konieczności, udziela odpowiedzi na wnioski
zgodnie z art. 11, sekcje III i IV załączników do protokołu.

2. Po konsultacji ze specjalnym komitetem, o którym mowa
w ust. 1, Komisja określa stanowisko, jakie ma zostać zajęte
przez Wspólnotę w Radzie Stowarzyszenia oraz, tam gdzie
jest to stosowne, w Komitecie Stowarzyszenia, w zakresie:

a) zmian w załącznikach zgodnie z art. 14 lit. a) protokołu;

b) dodania nowych załączników zgodnie z art. 14 lit. b) proto-
kołu;

c) jakichkolwiek decyzji dotyczących różnicy zdań
w odniesieniu do wyników weryfikacji i zawieszenia, częś-
ciowego lub całkowitego, notyfikowanej jednostki zgodnie
z art. 11 akapit drugi i trzeci protokołu;

d) jakichkolwiek środków podjętych w zastosowaniu klauzul
ochronnych w sekcji IV załączników do protokołu;

e) jakichkolwiek środków dotyczących weryfikacji, zawieszenia
lub wycofania wyrobów przemysłowych objętych wzajemną
akceptacją na podstawie art. 4 protokołu.

3. We wszystkich innych przypadkach stanowisko, jakie ma
zostać zajęte przez Wspólnotę w Radzie Stowarzyszenia, i, tam
gdzie stosowne, w Komitecie Stowarzyszenia w odniesieniu do
tego protokołu jest określane przez Radę stanowiącą więk-
szością kwalifikowaną na wniosek Komisji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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