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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. április 7.)

az Európai Közösség és Ausztrália kormánya közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2008/420/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak
300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot,
hogy kezdjen tárgyalásokat harmadik országokkal a
meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezé-
seinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2) A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott
Ausztrália kormányával a légiközlekedési szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló megállapodásról (a továbbiakban:
a megállapodás), a Bizottságot a meglévő kétoldalú
megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megál-
lapodással történő felváltása céljából a harmadik orszá-
gokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatal-
mazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechaniz-
musokkal és irányelvekkel összhangban.

(3) A Bizottság által megtárgyalt megállapodást – annak egy
későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére

figyelemmel – alá kell írni és azt ideiglenesen alkalmazni
kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légi
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláí-
rása – figyelemmel az annak későbbi időpontban való megkö-
téséről szóló tanácsi határozatra – a Közösség részéről jóváha-
gyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult szemé-
ly(eke)t.

3. cikk

A megállapodást annak hatálybalépéséig az azon napot követő
hónap első napjától kell ideiglenesen alkalmazni, amelyen a
szerződő Felek írásban értesítették egymást arról, hogy az
ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.
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4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 7. cikke (2) bekezdésében előírt értesítést
megtegye.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 7-én.

a Tanács részéről
az elnök
R. ŽERJAV
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