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DECIZIA CONSILIULUI
din 18 decembrie 2006
privind semnarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Brazilia
privind modificarea concesiilor în listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia,
Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii
Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare la Comunitatea
Europeană
(2006/963/CE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2)
primul paragraf prima teză,
având în vedere propunerea Comisiei,
întrucât:
(1)

La 22 martie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri cu unele state membre ale OMC în
conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) din GATT din
1994, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii
Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii
Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii
Slovenia și Republicii Slovace.

(2)

Negocierile au fost desfășurate de către Comisie în colaborare cu comitetul creat în conformitate cu articolul 133 din
tratat și luând în considerare directivele de negociere adoptate de Consiliu.

(3)

Comisia a finalizat negocierile cu privire la încheierea unui
acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea
Europeană și Brazilia.

(4)

Este necesară aprobarea acordului sub forma unui schimb
de scrisori,

Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare la Comunitatea
Europeană, se aprobă în numele Comunității.
Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori se atașează la
prezenta decizie.
Articolul 1a
Comisia adoptă normele de aplicare a acordului sub forma unui
schimb de scrisori, în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 1b alineatul (2) din prezenta decizie.
Articolul 1b
(1) Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a cerealelor,
instituit în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE)
nr. 1784/2003 din 29 septembrie 2003 privind organizarea
comună a piețelor în sectorul cerealelor (1) sau de comitetul
competent pentru produsul în cauză, instituit în conformitate cu
articolul corespunzător din regulamentul privind organizarea
comună a pieței respective.
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (2).
Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia
1999/468/CE se stabilește la o lună.
Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana
împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul sub
forma unui schimb de scrisori prin care Comunitatea își asumă
obligații.

DECIDE:

Articolul 1
Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea
Europeană și Brazilia privind modificarea concesiilor în listele de
angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii
Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare,
Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2006.
Pentru Consiliu
Președintele
J.-E. ENESTAM
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