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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. december 20.)

az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a textiltermékek kereskedelméről szóló
megállapodás módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti,

levélváltás formájában létrejött megállapodás aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról

(2005/948/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2)
bekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Bizottság a Közösség nevében megállapodott a textil-
termékek kereskedelméről szóló, a Belarusz Köztársa-
sággal létrejött hatályos kétoldalú megállapodás és jegy-
zőkönyvek időbeli hatályát egy évvel meghosszabbító
kétoldalú megállapodás mennyiségi korlátainak számos
módosításáról.

(2) A megállapodást, a későbbi időpontban történő megkö-
tésre is figyelemmel, a Közösség nevében alá kell írni.

(3) E kétoldalú megállapodást a megkötéshez szükséges eljá-
rások befejeződéséig 2006. január 1-jétől ideiglenesen
kell alkalmazni, a Belarusz Köztársaság általi kölcsönös
ideiglenes alkalmazásra is figyelemmel,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az Európai
Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a textiltermékek keres-
kedelméről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai
Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti, levélváltás formá-
jában létrejött megállapodásnak (a továbbiakban: a megálla-
podás) – későbbi lehetséges megkötésére is figyelemmel – az
Európai Közösség nevében történő aláírására jogosult szemé-
lyeket.

2. cikk

A megállapodást 2006. január 1-jétől annak hivatalos megkö-
téséig és a Belarusz Köztársaság általi kölcsönös ideiglenes alkal-
mazásra is figyelemmel ideiglenesen kell alkalmazni.

E megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

3. cikk

(1) Amennyiben Belarusz nem teljesíti ezen megállapodás
2.4. bekezdéséből eredő kötelezettségeit, a 2006-ra vonatkozó
kontingens a 2005-ben alkalmazott szintre csökken.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtására vonatkozó döntést a
meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő
behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i
3030/93/EGK tanácsi rendelet (1).

HU2005.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 345/21

(1) HL L 275., 1993.11.8., 1. o. A legutóbb az 1478/2005/EK rende-
lettel (HL L 236., 2005.9.13., 3. o.) módosított rendelet.



4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Tanács részéről
az elnökasszony
M. BECKETT

HUL 345/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.28.


