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

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 28 września 2007 r.

dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską
a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki
uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu

końcowego

(2007/745/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 150 ust. 4 oraz art. 157 ust. 3,
w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowa-
dzenia w życie programu wspierającego europejski sektor
audiowizualny (MEDIA 2007) (1), w szczególności jej
art. 8, stanowi, że program jest otwarty na uczestnictwo
krajów będących stronami Konwencji Rady Europy
w sprawie telewizji ponadgranicznej innych niż kraje
EFTA będące stronami Porozumienia EOG lub kraje
kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej, pod
warunkiem otrzymania środków uzupełniających i na
warunkach, które zostaną uzgodnione między zaintere-
sowanymi stronami.

(2) Rada upoważniła Komisję do przeprowadzenia negocjacji
w imieniu Wspólnoty Europejskiej w sprawie umowy
umożliwiającej uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej

w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz w sprawie
Aktu końcowego do tej umowy.

(3) Negocjacje zakończono dnia 2 lipca 2007 r., parafując
projekt Umowy między Wspólnotą Europejską
a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej,
ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfede-
racji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA
2007 (zwanej dalej „Umową”), oraz Akt końcowy.

(4) Artykuł 13 umowy przewiduje, że Umowa obowiązuje
tymczasowo od dnia 1 września 2007 r.

(5) Z zastrzeżeniem późniejszego zawarcia Umowa oraz Akt
końcowy powinny zostać podpisane,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Z zastrzeżeniem późniejszego zawarcia niniejszym zatwierdza
się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy pomiędzy Wspól-
notą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audio-
wizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfe-
deracji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007
(zwanej dalej „Umową”), oraz Aktu końcowego.

PL21.11.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/9

(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 12.



Do niniejszej decyzji załączono teksty Umowy oraz Aktu
końcowego.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania w imieniu
Wspólnoty Europejskiej Umowy i Aktu końcowego,
z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Umowa obowiązuje tymczasowo od dnia 1 września 2007 r.

Artykuł 4

Komisja reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie usta-
nowionym na mocy art. 8 Umowy.

Artykuł 5

Niniejsza Umowa jest powiązana z siedmioma umowami
z Konfederacją Szwajcarską podpisanymi w dniu 21 czerwca

1999 r. i zawartymi na mocy decyzji Rady i Komisji
2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. (1).

Zgodnie z art. 12 umowy niniejsza umowa nie podlega przed-
łużeniu lub ponownym negocjacjom, jeżeli umowy, o których
mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, wygasły.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2007 r.

W imieniu Rady
M. PINHO

Przewodniczący
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