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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. október 13.)

az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi
Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság
és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez
való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan levélváltás formájában létrejövő

megállapodás megkötéséről

(2008/870/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) 2007. január 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot
arra, hogy a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az
Európai Közösséghez való csatlakozása során az 1994.
évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT)
XXIV. cikkének 6. pontja értelmében tárgyalásokat
kezdjen egyes más WTO-tagállamokkal.

(2) A Bizottság tárgyalásokat folytatott a Szerződés
133. cikke alapján létrehozott bizottsággal konzultálva,
és a Tanács által közzétett tárgyalási irányelvek keretén
belül.

(3) A Bizottság az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság
között levélváltás formájában történő megállapodás
megkötéséről szóló tárgyalásokat lezárta. A megállapo
dást 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

A Tanács az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között,
az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
(GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke
alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin
szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez
való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan
levélváltás formájában történő megállapodást a Közösség
nevében elfogadásra jóváhagyja.

A megállapodás szövegét mellékelték e határozathoz.

2. cikk

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló ren
delet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelet (2)
195. cikkének (2) bekezdésével összhangban el kell fogadni a
megállapodás végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

HU2008.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 308/27

(1) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(2) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.



3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje az 1. cikkben említett, a Közösséget jogilag kötelező,
levélváltás formájában létrejövő megállapodás aláírására jogosult személy(ek)et (1).

Kelt Luxembourgban, 2008. október 13-án.

a Tanács részéről
az elnök

B. KOUCHNER

HUL 308/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.11.19.

(1) A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


