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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. október 12.)

az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek
(közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Közösség nevében történő aláírásáról

(2007/799/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 71. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albe-
kezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Közösség közlekedéspolitikájának egyik célkitűzése
nemzetközi szintű intézkedések előmozdítása az olyan
regionális és európai problémák kezelése érdekében,
amelyek akadályozzák a közlekedés fenntartható mobili-
tását és veszélyeztetik a környezetet.

(2) 1991. május 14-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot,
hogy a tagállamokkal való konzultációt követően a
Közösség nevében vegyen részt az Alpesi Egyezményről
és annak jegyzőkönyveiről folytatott tárgyalásokban.

(3) A 96/191/EK tanácsi határozattal (1) a Közösség megkö-
tötte az Alpok védelméről szóló egyezményt (Alpesi
Egyezmény).

(4) Az Alpesi Egyezmény 2. cikkének (2) és (3) bekezdésén
alapuló, az Alpesi Egyezmény közlekedés területén

történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvet (közlekedési
jegyzőkönyv) 2000. május 24–26-án Svájcban az Alpesi
Egyezmény állandó bizottságának 16. ülésén fogadták el.

(5) A közlekedési jegyzőkönyv az elővigyázatosság, a mege-
lőzés és a szennyező fizet elve alapján, valamennyi közle-
kedési mód tekintetében keretként szolgál az alpesi
régióban a fenntartható mobilitás és a környezetvédelem
biztosítása számára.

(6) A közlekedési jegyzőkönyv – annak 24. cikke értelmében
– az Alpesi Egyezmény 2000. október 30–31-én
Luzernben tartott miniszteri találkozóján, majd ezt köve-
tően a letéteményes Osztrák Köztársaságban nyitva állt a
Szerződő Felek általi aláírásra.

(7) A túlsúlyban lévő közösségi hatáskör a Közösség nemzet-
közi képviselete egységességének elvével együtt a megerő-
sítő vagy jóváhagyó okiratoknak a Közösség és az egyez-
ményben részes tagállamok által lehetőség szerint egy
időben történő aláírása és azt követő letétbe helyezése
mellett szól.

(8) Helyénvaló aláírni a Közösség nevében az Alpesi Egyez-
mény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló
jegyzőkönyvet (közlekedési jegyzőkönyv), figyelemmel
annak későbbi időpontban való megkötésére is,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács elnöke ezennel felhatalmazást kap, hogy kijelölje azon személyt vagy személyeket, akik jogosultak
a későbbi időpontban való megkötésre is figyelemmel az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő
végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (közlekedési jegyzőkönyv) a Közösség részéről történő aláírására,
és átruházza ezekre a személyekre az e célból szükséges hatásköröket.

Kelt Luxembourgban, 2006. október 12-én.

a Tanács részéről
az elnök
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HUL 323/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.8.


