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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 13 december 2006
om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet
av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption
[delgivet med nr K(2006) 6569]
(2006/928/EG)
ringar krävs för att säkerställa att de har kapacitet att
genomföra och tillämpa de bestämmelser som antagits
för att förverkliga den inre marknaden och området av
frihet, säkerhet och rättvisa.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

Genom artikel 37 i anslutningsakten bemyndigas kommissionen att vidta lämpliga åtgärder om det finns överhängande risk för att Rumänien förorsakar en allvarlig
störning i den inre marknadens funktion om det inte
lyckas genomföra sina åtaganden. Genom artikel 38 i
anslutningsakten bemyndigas kommissionen att vidta
lämpliga åtgärder om det i Rumänien finns överhängande
risk för allvarliga brister i införlivandet, genomförandet
eller tillämpningen av rättsakter som antagits på grundval
av avdelning VI i EU-fördraget eller avdelning IV i EGfördraget.

(6)

Mot bakgrund av de återstående problemen rörande
rättsväsendets och de rättsvårdande organens ansvarighet
och effektivitet är det befogat att inrätta en mekanism för
samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av
rättsväsendet och kampen mot korruption.

(7)

Om Rumänien inte lyckas uppfylla riktmärkena på lämpligt sätt får kommissionen tillämpa skyddsåtgärder på
grundval av artiklarna 37 och 38 i anslutningsakten, inbegripet upphävandet av medlemsstaternas skyldighet att
i enlighet med bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen erkänna och verkställa rumänska domar och
rättsliga avgöranden, till exempel europeiska arresteringsorder.

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artiklarna 37 och 38,

med beaktande av medlemsstaternas synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen bygger på rättstatsprincipen, som är
en princip som alla medlemsstater har gemensam.

(2)

Området för frihet, säkerhet och rättvisa och den inre
marknaden, som inrättades genom fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bygger på ett ömsesidigt förtroende
för att rättsstatsprincipen i alla hänseenden efterlevs vid
förvaltnings- och domstolsbesluten och förvaltnings- och
domstolspraxis i samtliga medlemsstater.

(3)

Detta förutsätter att det i alla medlemsstater finns opartiska, oberoende och effektiva rättsystem och förvaltningssystem som är lämpligt rustade att bland annat bekämpa korruption.

(8)

Detta beslut utesluter inte att skyddsåtgärder när som
helst kan antas på grundval av artiklarna 36–38 i anslutningsakten, om villkoren för sådana åtgärder är uppfyllda.

Den 1 januari 2007 blir Rumänien medlem i Europeiska
unionen. Kommissionen har noterat att Rumänien har
gjort betydande ansträngningar för att fullborda förberedelserna för medlemskap, men påpekade i sin rapport av
den 26 september 2006 att vissa problem återstår, särskilt rörande rättsväsendets och de rättsvårdande organens ansvarighet och effektivitet, där ytterligare förbätt-

(9)

Detta beslut bör ändras om det enligt kommissionens
bedömning råder behov av att anpassa riktmärkena.
Detta beslut bör upphävas när alla riktmärken har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt.

(4)
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Därefter skall kommissionen avge rapport vid behov och åtminstone var sjätte månad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Rumänien skall senast den 31 mars varje år, och för första
gången den 31 mars 2007, rapportera till kommissionen om
de framsteg som har gjorts med att uppfylla vart och ett av de
riktmärken som anges i bilagan.
Kommissionen får när som helst lämna tekniskt bistånd genom
olika åtgärder och samla in och utbyta information om
riktmärkena. Kommissionen får när som helst anordna expertgruppbesök till Rumänien för detta ändamål. De rumänska
myndigheterna skall lämna nödvändigt bistånd i samband
med detta.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

Artikel 2
Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna
sina kommentarer och slutsatser beträffande Rumäniens rapport
för första gången i juni 2007.

På kommissionens vägnar
Olli REHN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
De riktmärken som enligt artikel 1 skall uppfyllas av Rumänien:
1. Sörja för ett öppnare och effektivare rättsligt förfarande bland annat genom att öka kapaciteten och ansvarigheten hos
det högsta rättsrådet. Rapportera om och övervaka verkningarna av de nya civil- och straffprocesslagarna.
2. Inrätta en byrå för integritet med ansvar för att kontrollera tillgångar, oförenligheter och eventuella intressekonflikter
och för att utfärda de obligatoriska beslut på grundval av vilka avskräckande sanktioner kan vidtas.
3. Bygga vidare på de framsteg som redan gjorts och fortsätta att genomföra professionella, oberoende undersökningar
rörande fall av påstådd korruption på hög nivå.
4. Vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption, i synnerhet inom den lokala förvaltningen.

