
DECYZJA RADY

z dnia 22 października 2007 r.

w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o współpracy pomiędzy Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Tajlandii w sprawie produkcji, obrotu i handlu maniokiem

(2007/859/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 113 ust. 3 w związku z art. 300
ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 10 kwietnia 2006 r. Rada upoważniła Komisję do
rozpoczęcia negocjacji w celu zapewnienia zgodności
między Umową o współpracy między Europejską Wspól-
notą Gospodarczą a Królestwem Tajlandii w sprawie
produkcji, obrotu i handlu maniokiem (1), zwaną dalej
„umową o współpracy”, oraz rozporządzeniem Komisji
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawia-
jącym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (2).

(2) Celem negocjacji była zmiana art. 5 umowy
o współpracy zmierzająca do dostosowania go do prze-
pisów art. 308a–308c rozporządzenia (EWG) nr
2454/93 (zarządzanie kontyngentami taryfowymi, które
mają zostać wykorzystane zgodnie z porządkiem chro-
nologicznym dat zgłoszeń celnych) oraz art. 55–65 tego
rozporządzenia (przepisy szczególne dotyczące świa-
dectw pochodzenia dla niektórych produktów rolnych
objętych specjalnymi ustaleniami dotyczącymi przy-
wozu).

(3) Komisja przeprowadziła negocjacje w ramach mandatu
negocjacyjnego wydanego przez Radę.

(4) Komisja uzgodniła porozumienie w formie uzgodnio-
nego protokołu z Królestwem Tajlandii, będącym
głównym dostawcą produktów objętych kodem CN
0714 10 10, 0714 10 91 oraz 0714 10 99.

(5) Porozumienie w formie uzgodnionego protokołu
powinno zostać zatwierdzone protokołem,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół
zmieniający Umowę o współpracy między Europejską Wspól-
notą Gospodarczą a Królestwem Tajlandii w sprawie produkcji,
obrotu i handlu maniokiem, zwany dalej „Protokołem”.

2. Tekst Protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby umocowanej do podpisania Protokołu, aby stał się
wiążący dla Wspólnoty.

Artykuł 3

W zakresie niezbędnym do umożliwienia pełnego stosowania
Protokołu przed dniem 1 stycznia 2008 r. Komisja przyjmuje
szczegółowe zasady jego wdrożenia zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 4 ust. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 4

1. Komisję wspiera Komitet Zarządzający ds. Zbóż powołany
na podstawie art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (3).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się
art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wyko-
nawczych przyznanych Komisji (4).

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala
się na jeden miesiąc.
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(1) Dz.U. L 219 z 28.7.1982, str. 53.
(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007,
str. 6).

(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 6).

(4) 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 5

Niniejszą decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący
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