
A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. február 27.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai
Környezetvédelmi Ügynökségben, valamint az Európai Környezeti Információs és Megfigyelőháló-
zatban való részvételéről szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról

[(2006/235/EK)]

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és
különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben
a 300. cikkének (2) bekezdése első albekezdésének első monda-
tával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 933/99/EK tanácsi rendelettel (2) létrehozott Európai
Környezetvédelmi Ügynökség és európai környezeti
információs és megfigyelőhálózat tevékenységét már más
európai országokra is kiterjesztették az Európai Közösség
által kötött kétoldalú megállapodások révén, figyelembe
véve a környezetvédelmi kérdések több államra kiterjedő
jellegét és a növekvő nemzetközi együttműködés fontos-
ságát a környezetvédelem terén.

(2) A Tanács a Közösség részéről 2000. július 20-án felha-
talmazta a Bizottságot, hogy tárgyalást folytasson a Svájci
Államszövetséggel az Európai Környezetvédelmi
Ügynökségben és az európai környezeti információs és
megfigyelőhálózatban való részvételét érintő megállapo-
dásról.

(3) A megállapodást – egy későbbi időpontban történő
megkötésére is figyelemmel – az Európai Közösség
nevében 2004. október 26-án aláírták.

(4) A megállapodást a Közösség nevében jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti,
a Svájci Államszövetségnek az Európai Környezetvédelmi

Ügynökségben, valamint az európai környezeti információs és
megfigyelőhálózatban való részvételéről szóló megállapodás
a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás és a záróokmány szövegét csatolták
e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 20. cikkében előírt értesítést a Közösség
nevében a Tanács elnöke küldi meg (3).

3. cikk

A Közösséget a megállapodás 16. cikke alapján létrehozott
vegyesbizottságban a Bizottság képviseli.

A Közösségnek a vegyesbizottság határozatait illetően elfogla-
landó álláspontját a Tanács a Bizottság javaslatára, minősített
többséggel fogadja el a Svájc pénzügyi hozzájárulására vonat-
kozó ügyek és a közösségi jogszabályoknak az I. mellékletbe
való illesztésére és a III. melléklet módosítására vonatkozó
bármely lényeges eltérés tekintetében.

A vegyesbizottság valamennyi más határozat esetében, ideértve
a közösségi jogalkotási aktusoknak az I. mellékletbe történő
belefoglalását, a szükséges műszaki kiigazításra is figyelemmel,
valamint a vegyesbizottság belső működésére vonatkozó
ügyeket, a Bizottság fogadja el a Közösség álláspontját.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 27-én.

a Tanács részéről

az elnök
U. PLASSNIK

2006.3.28.L 90/36 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL L 120., 1990.5.11., 1. o. A legutóbb az 1641/2003/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 245., 2003.9.29, 1. o.)
módosított rendelet.

(3) A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága
hirdeti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.


