
A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. október 22.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Thaiföldi Királyság között a manióka termeléséről,
forgalmazásáról és kereskedelméről létrejött együttműködési megállapodást módosító

jegyzőkönyv elfogadásáról

(2007/859/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. cikke (3) bekezdésére, összhangban a 300.
cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2006. április 10-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot,
hogy tárgyalásokat kezdjen az Európai Gazdasági
Közösség és a Thaiföldi Királyság között a manióka
termeléséről, forgalmazásáról és kereskedelméről létrejött
együttműködési megállapodás (1) (a továbbiakban: együtt-
működési megállapodás) és a Közösségi Vámkódex létre-
hozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló,
1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2)
közötti összhang biztosítása céljából.

(2) A tárgyalások célja az együttműködési megállapodás 5.
cikkének módosítása volt annak érdekében, hogy azt
összhangba hozzák a 2454/93/EGK rendelet
308a–308c. cikkének (a vámáru-nyilatkozatok időbeli
sorrendje alapján felhasználásra kerülő vámkontingensek
kezelése) és 55–65. cikkének (a különleges behozatali
szabályok alá tartozó egyes mezőgazdasági termékek
származási bizonyítványára vonatkozó különös rendelke-
zések) rendelkezéseivel.

(3) A tárgyalásokat a Tanács által kibocsátott tárgyalási
megbízás alapján a Bizottság folytatta.

(4) A Bizottság kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formá-
jában megállapodásra jutott a 0714 10 10, 0714 10 91
és 0714 10 99 KN-kódú termékek szállításában érdekelt
Thaiföldi Királysággal.

(5) A kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájú megálla-
podást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) Az Európai Gazdasági Közösség és a Thaiföldi Királyság
között a manióka termeléséről, forgalmazásáról és kereskedel-
méről létrejött együttműködési megállapodást módosító jegyző-
könyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) a Közösség nevében jóvá-
hagyásra kerül.

(2) A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyző-
könyvnek a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult
személyt.

3. cikk

E jegyzőkönyv 2008. január 1-jétől történő teljes körű alkalma-
zása érdekében a Bizottság az e határozat 4. cikkének (2) bekez-
désében említett eljárással összhangban elfogadja a jegyzőkönyv
végrehajtásának részletes szabályait.

4. cikk

(1) A Bizottságot a gabonafélék piacának közös szervezéséről
szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet (3)
25. cikkével felállított Gabonapiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a Bizottságra
ráruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljá-
rások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK
tanácsi határozat (4) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében
meghatározott időszak egy hónap.

HUL 337/106 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.21.

(1) HL L 219., 1982.7.28., 53. o.
(2) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel

(HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rende-
lettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL
L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.



5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Luxembourgban, 2007. október 22-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. SILVA
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