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DECIZIA CONSILIULUI
din 28 octombrie 1996
privind încheierea acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica
Arabă Egipt de adaptare a regimului de import în Comunitate de portocale originare și provenind din Egipt
(96/641/CE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 113, coroborat cu articolul 228 alineatul (2)
prima teză,

import în Comunitate de portocale originare și provenind din
Egipt se aprobă în numele Comunității.
Textul acordului este anexat la prezenta decizie.

având în vedere propunerea Comisiei,
întrucât regimul de import de portocale s-a modificat în cadrul
negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay;

Articolul 2

întrucât acest nou regim poate avea un efect negativ asupra
importurilor tradiționale ale Comunității provenind din Egipt;

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana
împuternicită să semneze acordul prin care să angajeze
Comunitatea (2).

întrucât articolul 22 din acordul de cooperare între Comunitatea
Economică Europeană și Republica Arabă Egipt (1) dispune că, în
caz de modificare a normelor existente, Comunitatea poate modifica regimul stabilit de acordul pentru produsele respective;
întrucât Comunitatea a convenit cu Republica Arabă Egipt că, în
așteptarea încheierii unui nou acord euro-mediteranean, regimul
respectiv va fi adaptat pe baza unui acord sub formă de schimburi
de scrisori;

Articolul 3
Dacă este necesar, Comisia adoptă normele de aplicare a acordului
în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 33 din
Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 (3).

întrucât este necesar să se aprobe în prezent acest ultim acord,
Adoptată la Luxemburg, 28 octombrie 1996.
DECIDE:

Pentru Consiliu
Articolul 1
Acordul sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea
Europeană și Republica Arabă Egipt de adaptare a regimului de

(1) JO L 266, 27.9.1978, p. 1.

Președintele
D. SPRING

(2) Secretariatul General al Consiliului va publica data de intrare în
vigoare a acordului în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.
(3) Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 al Consiliului din 18 mai 1972 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor
(JO L 118, 20.5.1972, p. 1). Regulament modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr. 1363/95 al Comisiei (JO L 132, 16.6.1995,
p. 8).

