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SKLEP SVETA
z dne 23. marca 1998
o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 in Sporazuma
o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti
(98/392/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ker so izpolnjeni pogoji, ki Skupnosti omogočajo, da predloži listino o uradni potrditvi iz člena 3 Priloge IX h Konvenciji in iz
člena 4(4) Sporazuma;

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti členov 43, 113 in 130s(1) v povezavi s prvim stavkom
člena 228(2) in drugim pododstavkom člena 228(3) Pogodbe,
ker Skupnost začasno uporablja Sporazum in del XI Konvencije
od 16. novembra 1994 in je trenutno začasna članica Mednarodne oblasti za morsko dno;
ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (2),

ker je Evropska skupnost podpisnica Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu (v nadaljevanju „Konvencija“) in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije (v nadaljevanju „Sporazum“);

ker je treba Konvencijo in Sporazum odobriti, da bi lahko Skupnost postala njuna pogodbenica v okviru svojih pristojnosti;

ker mora Skupnost skupaj z listino o uradni potrditvi predložiti
tudi izjavo, ki natančno določa zadeve, ki jih urejata Konvencija
in Sporazum, v zvezi s katerimi so njene države članice nanjo prenesle pristojnosti, in izjavo v skladu s členom 310 Konvencije;

ker sta Konvencija in Sporazum začela veljati in ju je večina držav
članic Skupnosti podpisala; ker je postopek ratifikacije v drugih
državah članicah v teku;

(1) UL C 155, 23.5.1997, str. 1.
(2) UL C 325, 27.10.1997, str. 14.

ker Skupnost v tej fazi zavrača izbiro posebnega postopka za reševanje sporov v skladu s členom 287 Konvencije; ker bo ta odločitev preučena v določenem obdobju;
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ker Skupnost in njene države članice sodelujejo pri delu Mednarodne oblasti za morsko dno in morajo zato uskladiti položaje, ki
jih bodo prevzele v tej organizaciji,
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Člen 2

Skupnost in njene države članice uskladijo položaje, ki jih prevzamejo v organih Mednarodne oblasti za morsko dno, v skladu s
postopkom iz Priloge III.

SKLENIL:

Člen 3

Člen 1
1. Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu in
Sporazum o izvajanju dela XI Konvencije se odobrita v imenu
Evropske skupnosti.
2. Besedili konvencije in Sporazuma sta sestavni del Priloge I.

Predsednik Sveta je s tem pooblaščen za imenovanje osebe, pristojne za predložitev listine o uradni potrditvi, s katero zavezuje
Skupnost.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
V Bruslju, 23. marca 1998
Za Svet

3. Listina o uradni potrditvi Skupnosti, ki je sestavni del Priloge II,
se predloži generalnemu sekretarju Združenih narodov. Vsebuje
izjavo v skladu s členom 310 Konvencije in izjava o pristojnosti.

Predsednik
M. MEACHER

