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(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A TANÁCS 2008/186/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. március 3.)

az Irakról szóló 2003/495/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen
annak 15. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács 2003. július 7-én elfogadta az Egyesült
Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 1483 (2003)
sz. határozatának végrehajtására vonatkozó, Irakról
szóló 2003/495/KKBP közös álláspontot (1).

(2) Az ENSZ BT 2007. december 18-án elfogadta az 1790
(2007) sz. határozatot, amelyben többek között úgy
határozott, hogy a kőolaj, a kőolajtermékek és a földgáz
iraki kiviteléből származó bevételekre és egyes iraki forrá-
soknak a bírósági eljárás alóli mentességére vonatkozó,
az ENSZ BT 1483 (2003) és az ENSZ BT 1546 (2004)
sz. határozatában említett különleges rendelkezéseket
2008. december 31-ig alkalmazni kell.

(3) A 2003/495/KKBP közös álláspontot ezért módosítani
kell.

(4) Egyes intézkedések végrehajtásához a Közösség fellépése
szükséges,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2003/495/KKBP közös álláspont a következőképpen
módosul:

1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A 2003. május 22. után Irakból származó kőolaj, kőolajter-
mékek és földgáz valamennyi exportra történő eladásából

származó összes jövedelmet az Iraki Fejlesztési Alapban
helyezik letétbe az 1483 (2003) sz. határozatban megállapí-
tott feltételek szerint.”;

2. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) és b) pont-
jában megállapított kiváltságok és mentességek nem vonat-
koznak azon jogerős bírósági határozatokra, amelyek Irak
2004. június 30-a után vállalt szerződéses kötelezettségein
alapulnak.”;

3. A 7. cikkben a második albekezdés helyébe a következő
szöveg lép:

„A 4. és 5. cikket 2008. december 31-ig kell alkalmazni.”.

2. cikk

A 2004/553/KKBP közös álláspont 2. cikke hatályát veszti.

3. cikk

Ez a közös álláspont elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 3-án.

a Tanács részéről
az elnök

J. PODOBNIK

HU2008.3.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 59/31

(1) HL L 169., 2003.7.8., 72. o. A legutóbb a 2004/553/KKBP közös
állásponttal (HL L 246., 2004.7.20., 32. o.) módosított közös állás-
pont.


