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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie
zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

(2007/444/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,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 marca 2004 r. Rada upoważniła Komisję do
rozpoczęcia negocjacji z niektórymi innymi członkami
WTO na mocy art. XXIV ust. 6 Układu ogólnego
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994,
w związku z procesem przystąpienia do Unii Europejskiej
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

(2) Negocjacje były prowadzone przez Komisję po konsul-
tacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Trak-
tatu oraz w ramach wytycznych negocjacyjnych wyda-
nych przez Radę.

(3) Komisja zakończyła negocjowanie umowy między
Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie

zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT.
Umowa powinna zostać zatwierdzona.

(4) Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji
powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 ustanawiającą
procedury wykonywania uprawnień wykonawczych
powierzonych Komisji (1),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady
w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6
GATT, w odniesieniu do wycofania szczególnych koncesji
w związku z wycofaniem list koncesyjnych Republiki Czeskiej,
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotew-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do
Unii Europejskiej, zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu
Wspólnoty.

Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady w celu wykonania
umowy zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 3 ust. 2
niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).



Artykuł 3

1. Komisja jest wspierana przez Komitet Zarządzający ds.
Zbóż ustanowiony w art. 25 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku zbóż (1) lub inny właściwy komitet utwo-
rzony zgodnie z odpowiednim artykułem rozporządzenia
w sprawie ogólnej organizacji rynku dla danego produktu.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się
art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala
się na 1 miesiąc.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 4

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyzna-
czenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania umowy,
o której mowa w art. 1, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2007 r.

W imieniu Rady
F. MÜNTEFERING

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.


