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EXPLANATORY MEMORANDUM 

When the Framework Agreement for cooperation between the EEC and Brazil (1) 

entered into force on 1 October 1982, the Greek language version had not 

yet been approved by the Brazilian authorities. 

When the Council adopted the Regulation concluding the abovementioned 

Agreement, it entered the following statement in its minutes : 

"Article 10 of the EEC-Brazil Agreement will naturally have to be 

"amended to include the Greek language by means of an exchange of 

"letters·between the Community and Brazil. Pending the conclusion of 

"that exchange of letters the Greek language version of the Agreement 

"attached to the Regulation will be published for information in the 

"O.ffic.ial Journal of the European Communities. 
... .. . 

Since the 'ijra~ilian al,Jthorities have in the meantime given their approval, 

the exchange of letters amending Article 10 of the abovementioned Agreement 

concerning the authentic languages should now be concluded. 

(1)signed on 18 September 1980. 

{ 
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Proposal for ~ 

COUNCIL REGULATION (EEC) 

on the conclusion of the agreement in the form of an exchange of Letters 

concerning Article 10 of the Framework Agreement for cooperation between 

the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil. 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 

and in particular Articles 113 and 235 thereof, 

Having regard to the proposal from the Commission, 

Having regard to the opinion of the European Parliament, 

Whereas Article 10 of the Framework Agreement for cooperation between the 

European Economic Community and the Federative Republic of Brazil should 

be amended and the agreement in the form of an exchange of Letters should 

be approved to that end, 

HAS ADOPTED THIS REGULATION 

Article 1 

The agreement in the form of an exchange of Letters concerning Article 10 

of the Framework Agreement for cooperation between the European Economic 

Community and the Federative Republic of Brazil is hereby approved on 

behalf of the Community. 

The text of the Agreement is annexed to this Regulation. 

Article 2 

The President of the Council is hereby authorized to design the person 

empowered to sign the Agreement in order to bind the Community • 

••• /2 



Article 3 

This Regulation shall enter into force on the day following its 

publication in the Official Journal of the European Communities. 

• 2. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 

in all Members States. 

Done at Brussels, For the Council, 

The President 



EXCHANGE OF LETTERS 

Your El<::ellenc:,.', 

With reference to the Framework Agreement for cooperation between the 

European Economic Community and the Federative Republic of Brazil, which 

entered into force on 1 October 1982, I have the honour to confirm that 

Article 10 of that Agreement is hereby amended as follows : 

Art.icle 10 
Authentic languages 
This Agreement is drawn up in two copies in the Danish, Dutch, English, 

French, German, Greek, Italian and Portuguese languages, each of these 

texts being equally authentic. 

The Greek language version of the Agreement is annexed to this exchange 

of letters. 

I should be grateful for confirmation of your Government's agreement to 

this amendment. 

.. 

Please accept, Your E·xcellency, the assurance of my highest consideration. ·'' 

On behalf of the Council 

of the European Communities • 

._ 
-~--·-

collsvs
Text Box



Sir, 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of ••••••••••••• 

worded as follows 

"With reference to the Framework Agreement for cooperation between 

"the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil, 

"which entered into force on 1 October 1982, I have the honour to 

"confirm that Article 10 of that Agreement is hereby amended as follows 

" 
" 
" 
" 
" 

Article 10 

Authentic languages 

This Agreement is drawn up in two copies in the Danish, Dutch, 

English, French, German, Greek, Italian and Portuguese languages, 

each of these texts being equally authentic. 

"The Greek language version of the Agreement is annexed to this 

"exchange of letters. 

"I should be grateful for confirmation of your Government's agreement 

"to this amendment. 

"Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest 

"consideration. 

I have the honour to confirm my Government's agreement to this amendment. 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. 



Άριθ. L 281/2 'Επίσημη Έφημεpίδα τιίJν Εύrωnαικών Κοινοηjτων 
---

Σ\'ΜΦΩ~ΙΑ-ΠΛΑΙΣIΟ 

συνερyασίας μεταξύ τής Εύρωnαϊκiις Οίκονομικής Κοη·ότητας καί τής Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας τής Dραζιί.ίας (ι) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

άφενός, καi 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΛΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΛΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, 

άφετέροu, 

ΕΜΠΝΕΟΜΕΝΟΙ άπό τούς ·παραδοσιακούς θεσμού; φιλίας πΌύ ένώνοuν τήν 'Ομοσπονδιακή Δηuοι;ρα
τία τής Βραζιλίας ..:αί τά Κράτη μέλη τής Εύρωnαϊl\ής Οίκονομικής Κοινότητος· 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟ!'JlΆΣ δτι ή Εuρωπαική Οiκο,·ομική 1\οιΙ·ότητα καί iι 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής 

Βραζιλίας έπιΟυμοϋν νά δημιουργήσουν t1·αν άμεσο δεσμό μεταξύ τους, γιά νά διατηρήσουν, νά CΙι.μnλη
ρώσουν καί νά διευpύ1·ουν τίς ίιπάρχουσες σχέσεις μεταξύ τiι.; ΌμοσποΙ•διuκής Διιμοκρατίας τής 

Βραζιλίας καί τιίJν Κρατών μελών τής Εuρωπαίκής ΟίκοΙ·ομικής Κοινότητάς· 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νά έδραιώσουν, νά έμβαθύ1·οuν καί Ι•ά διαφοροποιήσουν τίς έμτ.ορικές καί οίκονομι

κές τους σχέσεις, στό βαθμό πού προσφέρεται άπό τίς αuξανόμενες δυνατότητέ.:; τους, γιά Ι'ά άνταπο

κριθοϋν στίς άντίστοιχες άνάγκε~ τους, σέ βάση άμοιβctίcru όφέλους καί διε~υ,·ήσεως τής δυνατότητας 

άλληλοσυμπληρι;Jσεως τών οίκονομιώΙ' τους μέσα σέ fνα δυναμικό πλαίσιο· . 

EXONTAt ΕΓtΙΓΝΩΣΗ τού γεγονότοq δτι οί πιό δυ1·αμικές .tμπορικές σχέσει; πού έπιΟυμοίιν ή 
Είιρωπαίκή -Οίκονομική Κοινότητα καί ή ΌμοσποΙ•διαι.."ή Δημοκρατία τιϊ.; Βραζιλίας σuνεπάΎΟΙ'ται μιά 
.συνεργασία ή bποία καλ~πτει έμπορικέc; καί οiκονομικές δραστη~χητες· / 

;ΞΧΟΝΤΑΣ-tΥΝΓ:ΙΔΗΣΗ ότι μιά παρόμοια συνερΎ_ασία πραγματ~οιείται ά1·άμεσα σέ ίσους tταίρους, 
λαμβάΙ•οντας συγχrό1•ωc; ί.ιπόψη τό άντίστοιχο έπίιιεδο οίl\ονομικfις άναπτύξεως καί τή συμμε.σzή τής 

ΟμοσποΙ·διακήc; Δημοκρατίας τής Βραζρ.ίαc; στήν ιc'Ομάδα τών 77ι) 

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι μιά παρόμοιQ συνεργασία πρέπει νά πραγματοποιείται iιέ έξελικτικό καί ρεαλιστικό 
1ρόπο, σέ συνάρτηση μέ ηiv άνάπτυξη τήc; πολιτικής τQυ;· . 
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤ ΛΣ, έξάλλου, νά σιιμβάλοuν_σJήv άνάπτυξη τ<iJν παγιωσμίrον συ,·αλλαγώΙ', γιά νά :φοωΟή
σοuν δυναμικά τήν οίκονομική ά1•άπτυξη καί τήν κοινωνική πρόοδο' 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τή χρησιμότητα μιάc; συμφωγiαc;-nλαισίου γιά τήν προώθηση τών στόχων τήc; 
οiκονομικής άναπτύξεωc; τών δύο έταίρω\', 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ νά συ\·άψουν μιά συμφωνία-πλαίσιο συνεργασiαc; μεταξύ τή; Εuρωπαϊκής Οίκο\·ομικής 
Κοινότητας καί τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τήc; Βραζιλίας καί όριο αν ώς πληρεξουσiου:; του:; yιά 
ιό σκοπό αύτόν: 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ1ΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Gaston τ.ΗΟRΝ, 

Πρόεδρο έν ένεργεi~ τοϋ Συμβουλiου τών Εύρωnαϊκών Κοινοτήτων· 

\Vilhelm HAFERKΛMP, 

'Αντιπρόεδρο τιϊc; Έπιτροni\c; τών Εύρωπαίκών Κοινοτήτων· 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΛΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΛΣ, 

Ramiro SARΛIYA GUERREIRO, 

Ύnοιιργό 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων τής Όμοόnονδιακήc; Δημοι<ρατίας τής Βραζιλίας, 

ΟΙ ΟΠΟ/01, μετά τήν άνταλλαyή τών πληρεξουσίων tyyράφων τους, τά όποία εί.ιρέθηκαν tντάξει, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΌΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑ Τ ΑΞΕΩΝ: 

( 1) Τό κείμε1•ο τής συμφωνίας στήν έΗη1·ική γί.ιδσσα δημοσιεύ<:ται έ1ημερωτικά, έν άναμονή τήc; 

tπίσημη; υίοθετήσεώ:; τοu άnό τά συμβαλλόμενα μέρη. 

4. 10. 82 



4. 10. 82 'Επίσημη '[φημι:ρίδα τcί)ν [ίφωπαικ<~)ν Και\•οτήτων ΆριΟ. L 281/3 

"Αρθρο 1 

Μεταχι:ίριση τοϋ μάλλον ι:ύνοουμί\·ου κράτους 

Τά συμβαλλόμενα μέρη παραχωρούν άμοιβαίως tή 

μι:ταχεiριση tού μάλλον εύνοουμένου κράτους κα~ά tίς 
έμπορικές τους σχέσεις, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής 

Γενικής Συμφωνίας Δασμών καί 'Εμπορίου. 

"Apθpo 2 

ΈμποpιΚ1} συνr.ρyασία 

1. Τά συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται νά προωθήσουν 

στό ύψηλότερο δυνατό σημείο τήν άνάΠτυξη καί τή 
διαφοροποίηση tών έμπορικών συναλλαγιον τους στό 

βαθμό πού ή άντίστοιχη οίκονομικιj τους κατάσταση τό 

έπιτρέπει. 

2. Γιά τό σκοπό αύτόν, συμφωνούν νά μελετήσουν τίς 

μεθόδους καί τά μέσα έξαλείψεως τών έμποδίων πού 
παρεμβάλλονται στίς συναλλαγές τους, καί κυρίως τ<:i)ν 

μή δασμολογικών καί παραδασμολογικών έμποδίων, 

λαμβάνοντας ύπόψη τίς έργασίες πού πραγμαtοποlljΟη

καν έν προκειμένω άπό τούς διεθνείς όργανισμούς. 

L 

3. Τά συμβαλλομένα μέρη μεiημνούν, σύμφωνα μέ .!tίς. 
ό.\•τίστοιχες νομοθεσίες tους-, \!ά έφαρμόσουν μιά πολιτι

κή πού σκοπεύει: 

α) στήν όμοιβαία παραχώρijση tών μεγαλυτέρων δυνα
τών διέυκολύνσεω\' γιά τίς {μπορικές συναλλαyές 
πού π~ρουσιάζουν ένδιαφέρον γιά τό ένα ή tό άλλο 
μέρος· 

β) ατή συνεργασία, σέ διμερές πλαίσιο καί σέ πολυμε

ρές έιτίπεδο, γιά τήν έπίλυση έμπορικών ιφοβλημά

των κοινού ένδιαφέροντος, περιλαμβανομένων κσ.ί · 
τών προβλημάτων πού ~χουν σχέση μέ τά βασικά 
προϊόντα, τά ήμιεπεξερyασμένα καί τά έπεξεργασμέ
να προ"ιόντα 

Ύ) στήν έκτίμηση τών aντιστοίχων άναγκών καί cυμφε
ρόντων τους δσον άφορά τόσο τήν πρόσβαση aτούς 

πόρους καί τή~_περαιτέρω μεταποίησή τ(ι)Ι)ς, όσο καί 

τήν πρόσβαση στίς άγορές τών συμβαλλόμενων 

μερών γιά τά ήμιεπεξεργασμένα προϊόντα τού άλλου 
/ιέ ρους· 

δ) στήν προσέγγιση τών οΙκονομικών φορέων τών δύο 

tιεριοχών, γιά νά διαφοροποιήσουν καί νά ι:ώξήσουν 
tά ρεύματα tών ύπαρχουσών συναλλαγών" ' -'. 

ε) tnή μελέτη καί σύσταση μέτρων έμπcιρικής προωθή

ιιεως γιά τήν ένθάρρυνση τής αναπτύξεως τών είσα
γωγών καί έξαy(J)γών._ 

"Apθpo 3 

Οίκονομική συνεργασία 

1. Δεδομένου τοϋ άμοιβαίου συμφέροντος καί λαμβα
νομένων ύπόψη τών μακροπρόθεσμων οίκονομικιί:ιν 

τους στόχων, τά συμβαλλόμενα μέρη άναπτύσσουν τήν 

οΙκονομική τους συνεργασία σέ όλους τούς τομι:ίς πού 

κρίνουν κατάλληλους. Αuτή ή συνεργασία άποσκοπεί 

κυρίως: 

νά εύνοιjσει τήν άνάπτυξη καί τήν οίκονομική ι:ύι:ξία 

τών άντίστοιχων βιομηχανιιον τους, 

νά δημιουργήσει νέες πηγές άνι:φοδιασμού καί και

νούριες ίιγορtς, 

νά ένθαρρύ\•ει τή\• έπιστημονική καί τεχνολογική 

πρόοδο, 

νά συμβάλει, κατά γενικό τρόπο, στήν άνάπτυξη τιον 

οίκονομιών τους καί τών άντίστοιχων βιοτικιον έπι

πέδων. 

2. Γιά νά πραγματοποιήσουν τοί>ς στόχους αύτοί>;, τά 

συμβαλλόμενα μέρη έπιζητούν μεταξύ άλλων νά διευ

κολύνουν καί νά προωθήσουν μέ κατάλληλα μέτρα: 

α) εύρεία καί άρμονική συνεργασία μεταξύ τ<i)\' άντί

στοιχων βιομηχανιιον τους, κυρίως μέ τή μορφιj 

κοινών έπιχειρήσεων· 

β) άύ'ξημένη συμμετοtή τιον άντίστοιχων οίκονομιι.;ιον 
φορέων σni βιομηχανική άνάπτυξη τών συμβαλλομέ

νων μερώ_ν, μέ άμοιβαία εύνοικούς όρους· 

γ) έπιστημονική κσί τεχνολογική συνεργασjα" 

δ) συνεργα~fa· στόν τομέα τής ένέργειας· . .. ι 

ε) συνεργασrα στό.ν γεωργικό τομέα" 

στ) εύνοϊκούς δρους γιά τήν έπέκταση τιί:Jν έπενδί1σεων 

σέ προνομιακές ·βάσεις γιά κάθε ένδιαφερόμε\'Ο 
μέρος· 

ζ) συνεργασία δσόν άφορά τίς τρίτες χιορες. 

3. Τά συμβαλλόμενα μέρη ένθαρρύνουν μέ τόν κα.τάλ
λήλο τρόπο τίς τακτικές άνταλ}.αγές πληροφοριών πού 

~χουν σχέση μέ τήν έμπορική καί οίκονομική συνέργα

σία. 

4. Μέ τήν έπιφύλαξη τών σχετικών διατάξεων τών 
συνθηκών περί ίδρύσεως τών Εύρωπαίκών Κοινοτήτων, 

ή παρούσα συμφωνία καθώς καί κάθε άναληφΟείσα στό 

πλαίσιό της ένέργεια άφήνουν άθικτες τiς άρμοδιότητες 

τών Κρατιί:Jν μελών τών Κοινοτήτων νά ό.ναλάβουν διμε

ρείς ένέργειες μέ τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής 

Βραζιλίας στόν τομέα τής οί~ονομικής συνεργασίας καί 

νά συνάψουν, κατά περίπτωση, νέες συμφωνίες οίκονο

μικής συνεργασίας μέ τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

τής Βραζιλίας. 

"Apθpo 4 

ΜικηΊ tπιτροr.ή συνι:ργασίας 

1. Συνιστάται μικτή έπιτροπή συνεργασίας πού άποτε

λείται άπό άντιπροσώπους τής Κοινότητας καί τής 

-~ 

1 



,. Ιf' ι 

Βραζιλίας. Συνέρχεται μία φορά τό έτος. "Ε κ τα κ τι: ς 

συνι:δριάσεις μπορούν νά συγκληΟοϋν μέ ιωινι\ συμφω

νία. 

2. 'Η tπιτροπή έπιφορτίζεται- μέ τι\ν ένθάρρυνση ι-:αί 
τήν παρακαλούΟηση έκ τοϋ σύνεγγυς τών διαφόρων 

δραστηριοτήτων έμποpικής καί οlκονομικιjς συνεργα

σίας πού προβλέπονται μεταξύ τi]ς Κοινότητας καί njς 
Βραζιλίας. Στά πλαίσια τής έν λόγω έπιτροπής, διεξά

γονται διαβουλεύσεις σέ κατάλληλο έπίπεδο, γιά νά 

διευκολύνουν τήν ύλοιτοίηση τιjς ιταρούσας συμφωνίας 

καί νά ιτροωΟιΊσουν τήν πραγματοποίηση τών γενικών 
της στόχων. 

"ΑρΟρο 5 

• Αλλες συμφωνίες 

Ή παρούσα συμφωνία άντικαθιστίi τήν έμπορική 

συμφωνία μεταξύ τijς Γ:ύpωπαϊκής Οiκονομικής Κοινό
τητας καί τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Βραζι

λίας, ή όποία Iσχύει άπό τήν lη 'Ιανουαρίου 1974. 

Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων ποί1 'άφοροϋ\1 τήν 
οΙκονομική _συνεργασία, οΙ δποίες προβλέπονται στό 

άρθρο 3 παράγραφος 4, -οί διατάξεις τής παρούσας 
συμψω\~ας άντικαΟιστοjjν τίς διατάξεις τcί)ν συμίρωVιών 
πού έχουν συναφθεί μεταξ\J Κρατώ.'! μελών τών Κοινοη\
των καί τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Βραζι

λίας: έφόσον οί τελευτιriες αύτές διατάξεις είναι άσυμβί-
βαστε(; ή ταυτόσημες μέ τίς Πρώτες. · 

"ΑρΟρο 6 

Εύρωπαϊι\"11 Κοινότητα • ΛνΟρακος καί Χάλυβος 

Συνάπτεται χωριστό πρωτόκολλο μεταξύ, άφενός, τής 

Εύρωπαϊκής Κοινότητ'ας • Ανθρακος καί Χάλυβος καί 
τών Κρατών μελών της καί, άφετέρου, τής Όμοσπον

διωοjς Δημοκρατίας τής Βραζιλίας. 

' ' \ ',ι ι ι ~ ' ! 1 Λ 
'f, J 

"ΑρΟρο 7 

Τό παράρτημα άποτελεi άναπόσπαστο μέρος τιjς 

παρούσας συμφωνίας. 

"ΑρΟρο 8 

'Εδαφική έφαpμογίι 

Ή παρούσα συμφωνία έφαρμόζεται, άφι:,•ό;, στά έδάφη 

στά διτοία έχει έφαρμογή ή συvθι\κη περί ίδρύσεως τής 
Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητας καί ίι;τό τούς 

δρους πού προβλέπονται c'ιπό τήν έν λόγω συ,'Οιjκιl 
καί, άφετέρου, στό έδαφος τής Όμοσπο,·διακή.; 

Δημοκρατίας τής Βραζιλίας. 

"ΛρΟρο 9 

Διάρκεια 

1. Ή παρούσα συμφωνία άρχίζει νά ίσχύει 11\\' πρc;ηιι 

ήμέρα τοϋ μηνός πού άκολουθci τήν ήμερομηνία κατά 

τήν όιτοία τά συμf};ι.λλόμενα μέρη θά έχου\' ΚΟινοιτοιιjσει 
άμοιβαίως τήν όλ.οκλήρωση τcίJν άπαραίτιJΗ·η• γιά τι·, 

σκοπό αί1τόν διαδικασιών. 

2. Ή Π<ψ<>ύσα συμφωνία συ\·άπτεται_'fιά χρονικό διά
στημα πέ,•τε έτci>ν. 'Ανανεώνεται άπό έτο; σέ έτο:;, άν 
κανένα qιυμβαλλόμενο μέρος δέν' τήν καταγγείλει έi) 

. μήνες πρίν άπό τ.ή λήξη της. 

"ΑρΟρο 10 

• Αύθε\·τικές γλώσσες 

Ή παρούσα συμφωνία συντάσσεται σέ δύο άντίτυπα σ τι\ 

γερμανική, άyγλικι\, δανική, γαλλική, ίταλική, Όλλω·δι

κή καί πορτογαλική γλcί)σσu, καί όλα τά κείμενα είναι 

έξίσου αύθεντικά. 

Udfa:rdiget i Bruxelles, dcn attende sepιember nitten huJΙdredc og firs. 

Geschrhen ;u Brίissel am a(:htiehnιen Sepιember neunzchnhuΙΙdcrtaclnzig. 
. . 

Done at Brussels on ιhc eighteenιh day of Septeιnber in the ycar one thousand nine hundrcd 
and eighty. 

Fait a Bruxclles, le dix-huiι septembre mil neuf cent quaιre-νingt. 

Fatto a Bruxcllcs, addi diciotto settembrc millenoνecenιottanta 

Gcda:ι.n tc Brussel, de achtticndc seρtelllber ncgcnιienhonderd ιaclnig. 

fcιto cm Bruxelas, aos dezoito de scιeιnbro de ιηilnoνf'entos c oiιenιa. 



For Riidet for De europa:iske Fa:llcsskaber 

Fϋr den Rat dcr EtΙropai5chen Gcn1einschaftcn 

For the Council of tl1c Eιιropean Communities 

Pour le Conseil des Con1munautcs euroreennes 

Per il Consiglio dcllc Comunita eιιropee 

Voor dc Raad v;ιn de Europese Gemeen5chappen 

Pelo Consell1o das Comunidades Europeias 

\~-ι 
\ \ 
\\'\~ 

l 
\. 

ΥΛ . 
r:~ ./ 

--

For- regeringen for Den f0dcrative republik Brasilie~ .. 
Fϋr die Regierung der Foderariven Rcpubiik Brasilien 

For the Government of the Federarive Republic ?f Brazil 

Pour le gouvernement de la repub}iqιιe federative dιι Bresil 

Per~ il governo della Rep11bbtica federale dcl Brasile 

Voor de Regering van de Federatievc Republiek Brazilic 

Pelo Governo da Repύblica Federariva do Brasil 

------
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4. 10. 82 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Εύρωπαικών Κοινοτήτων ΆριΟ. L 28117 

Ά\•ταλλαyή έnιστολών yιά τίς θαλάσσιες μεταφορές 

. 
Κύριε Πρέσβη, 

"Εχω τήν τιμή νά σάς έπιβεβαιώσω τά έξής: 

Λαμβάνοντας ύπόψη τίς άνησυχίες πού έξέφρασε ή Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα καί τά 

Κράτη μέλη κατά τή διαπpαγμάτευση τής συμφωνίας μεταξύ τής Κοινότητας καί τϊι; 

Βpαζιλίας ή όποία ύτ.εγράφη σιjμεpα, <~; πρός τά έμπόδια πού μποpούν ,.ά προκύψουν ..:ατά 

τίς έμπορικές συναλλαγές άπό τή λειτουργία τών θαλασσίων μεtαφορ<ί)V, συμφωνιjθηι.:ε δτι 

θά άναζητηθού\' άμοιβαίω.:; .ίκα,·οποιητικέ.:; λύσεις στόν τομέα τών θαλασσίων μεταφορών 
μεταξύ, άφενό.:;, τής !Jραζιλίας καί, άφετέρου, τής Κοινότητας καί τών Κρατών μελιί>ν. 

Γιά τό σκοπό αύτόν, συμφωνήθηκε έπίσης δτι, ήδη άπό ηiν πρώτη σu\•εδρίαση τής Μ_ικτι·ις 

'Επιτροπής, τά προβλήματα πού άναφέρθηκαν στό πρώτο έδόφιο, καί Οά μπορούσαν νά 

έπηρεάσουν τήν άνάπτυξη τών άμοιβαίων έμπορικ<i>ν συ\~αλλαyών, Οά έξεταστούν κατά 

τρόπο πού νά έξασφαλίζει τήν άρμο\rική έξέλιξη τιί>ν συναλλαγών αύτιί>ν. 

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Πρέσβη, τή διαβεβαίωση ηiς μεγίστης έκτιμιjσειίJς μου. 

-· 
Κύριε Πρόεδρε, 

"Εχω τήν τιμή νά σάς έπιβεβαι<ίJσω τά ~ξής:· 

\. 
Γιά τό J;υμβοr!λιο 

τώv Εύρωπαίκώι• Kon·orrjτωv 

καί τά ·Κράτη μέλη τής Κο11•ότητας 

Λαμβάνοντας ύπόψη τίς άνησυχίες πού έξέφρασε ή Είφι~παίκή Οίκονομική Rοινότητα καί τά 
Κράτη μέλη κατά τή διαπραγμάτευση τής. συμφωνίας μεταξύ τtις Κοινότητας καί τής 

Βραζιλίας, ή όποία ύπεyράφη σήμερα, ώς πpός τά έμπόδια πού μ1:οροϋν νά προκύψουν κατά 
τίς έμπορικές συναλλαγές άπό τή λειτουργία τών θαλασσίων μεταφορών, συμφωνήθηκε ότι 

θά άναζητηθόϋν άμοιβαίως ίκανοποιητικές λύσεις. στόν τομέα τών θαλασσίων μεταφορ<ί>ν 
μεταξύ, άφενός, τής Βραζιλίας, καί, άφετέρου, τής Κοινότητας καί τών Κρατών,!ελών. 

Γιά τό σκοπό αύτόν, συμφωνήθηκε tπίσης δτι, ήδη άπό τήν πριiηη συνεδρίαση ηϊς Μικτή.:; 

'Επιτροπής, τά προβλήματα πού άναφέρθηκαν στό πρώτο έδάφιο, καί Οά μπορούσαν νά 
έπηριάσουν τήν άνάπτυξη τΦ'ν άμοιβαίων έμπορικών συναλλαγών, θά έξετασθοϋν κατά 
τρόπο πού νά έξασφαλίζει τήν άρμονική έξέλιξη τών συναλλαγώv αύτών. 

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, ηί διαβεβαίωση τής με-yίστης έκτιμήσεώς μου. 

Γιά τήν ΚΙJβέρνηση 

τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Βραζιλίας 

ι Ο 
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