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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. március 20.)

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és
Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság,
a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a
Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása
során történt módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2006/333/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2004. március 22-én a Tanács felhatalmazta a Bizott-
ságot arra, hogy az 1994. évi Általános Vám- és Keres-
kedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja
értelmében egyes WTO-tagállamokkal, a Ciprusi Köztár-
saságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak,
a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván
Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai
Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása
során tárgyalásokat kezdjen.

(2) A Bizottság az EK-Szerződés 133. cikke által létrehozott
bizottsággal konzultálva, a Tanács által kiadott tárgyalási
irányelvek keretén belül tárgyalásokat folytatott.

(3) A Bizottság az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült
Államok közötti, levélváltás formájában létrejött megálla-

podás megkötéséről szóló tárgyalásokat lezárta. Az emlí-
tett megállapodást ennek megfelelően jóvá kell hagyni.

(4) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket
a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlá-
sára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999.
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) össz-
hangban kell elfogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között,
az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
(GATT) XXIV. cikkének 6. pontja értelmében, a Ciprusi Köztár-
saság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a
Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok
Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítá-
sára vonatkozó, levélváltás formájában megkötött megállapodás
a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás formájában megkötött megállapodás szövegét
csatolták e határozathoz.
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(1) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.



2. cikk

A Bizottság az e határozat 3. cikkének (2) bekezdésében megha-
tározott eljárással összhangban elfogadja a levélváltás formá-
jában megkötött megállapodást végrehajtó részletes szabályokat.

3. cikk

(1) A Bizottság munkáját a gabonafélék piacának közös szer-
vezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi
rendelet (1) 25. cikkével létrehozott Gabonapiaci Irányítóbi-
zottság vagy az érintett termék piacának közös szervezéséről
szóló rendelet vonatkozó cikkével létrehozott megfelelő
bizottság segíti.

(2) Az erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az
1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni. Az

1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt
határidő egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a levél-
váltás formájában megkötött megállapodásnak a Közösséget (2)
jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről
az elnök

U. PLASSNIK

HUL 124/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.5.11.

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rende-
lettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2) E megállapodás hatálybalépésének időpontját közzéteszik az Európai
Unió Hivatalos Lapjában.


