
Komunikat Komisji uzupełniający rysunki w ppkt 3.2.1. załącznika II do dyrektywy Rady
71/316/EWG rysunkiem znaku „TR” dla oznaczenia Turcji, zgodnie z wymogami decyzji nr 2/97

Rady Stowarzyszenia WE-Turcja

(2007/C 270/06)

1. Decyzja nr 2/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 4 czerwca 1997 r. ustanawia wykaz instru-
mentów wspólnotowych dotyczących usunięcia barier technicznych w handlu pomiędzy Unią Europejską
i Turcją, zgodnie z wymogami art. 8 ust. 2 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 22
grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia w życie ostatniego etapu unii celnej. Wykaz ten zawiera dyrek-
tywę 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli
metrologicznej (1).

2. Dyrektywa 71/316/EWG ustanawia, w ppkt 3.1.1.1 lit. a) załącznika II, wzory wyróżniających wielkich
liter określających państwo, w którym przeprowadzana jest pierwotna kontrola wpisywanych w znak
legalizacji pierwotnej EWG umieszczany na przyrządach pomiarowych i potwierdzający spełnianie przez
nie wymagań EWG.

3. Dyrektywa 71/316/EWG ustanawia, w ppkt 3.2.1. załącznika II, wzory pokazujące kształt, rozmiary i
szkice liter dla znaków legalizacji pierwotnej EWG określonych w ppkt 3.1. tego załącznika.

4. Decyzja nr 2/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja zawiera niezbędne dostosowania dyrektywy
71/316/EWG w celu efektywnego wdrożenia jej przez Turcję. Zgodnie z rozdziałem IX pkt 1 załącznika
II do decyzji dla celów decyzji 1/95 przepisy dyrektywy należy czytać z następującymi dostosowaniami:
a) w załączniku I pkt 3.1 tiret pierwsze oraz w załączniku II pkt 3.1.1.1. lit. a) tiret pierwsze do tekstu
umieszczonego w nawiasie dodaje się następujący tekst: „TR dla Turcji”; b) rysunki, o których mowa w
załączniku II pkt 3.2.1, są uzupełnione literami niezbędnymi do przedstawienia znaku „TR”.

5. W związku z tym, na podstawie rozdziału IX pkt 1 załącznika II do decyzji nr 2/97 Rady Stowarzyszenia
WE-Turcja, rysunki, o których mowa w pkt 3.2.1 załącznika II do dyrektywy 71/316/EWG, są uzupeł-
nione, dla celów decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja, rysunkami wyróżniających liter „TR”

dla oznaczenia Turcji, zgodnie ze wzorem umieszczonym poniżej:
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(1) Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1


