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RÅDETS AFGØRELSE

af

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien 

om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger 

med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, 

litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C …
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(1) Den 28. februar 2008 bemyndigede Rådet formandskabet til bistået af Kommissionen at 

indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om luft-

fartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse 

i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen.

(2) I medfør af Rådets afgørelse 2008/651/FUSP/RIA af 30. juni 20081 blev aftalen mellem 

Den Europæiske Union og Australien om flyselskabers behandling og overførsel af passa-

gerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske told-

væsen (i det følgende benævnt "aftalen") undertegnet den 30. juni 2008 med forbehold af 

indgåelse af aftalen.

(3) Aftalens bestemmelser har været midlertidigt anvendt fra datoen for undertegnelsen, jf. 

aftalens artikel 15, stk. 2.

                                               

1 EUT L 213 af 8.8.2008, s. 47.
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(4) Aftalen er endnu ikke indgået. Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 

er de procedurer, som Unionen skal følge med henblik på at indgå aftalen, omfattet af arti-

kel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(5) Aftalen bør godkendes.

(6) [I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så 

vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til trak-

taten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

har disse medlemsstater givet meddelelse om, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og an-

vendelsen af denne afgørelse.]

(7) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til 

traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for 

og ikke finder anvendelse i Danmark –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 
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Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overfør-

sel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske 

toldvæsen1 godkendes herved på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, som på Unionens vegne er 

beføjet til at afgive den i aftalens artikel 15 omhandlede notifikation med bindende virkning for 

Unionen2.

                                               

1 EUT L 213 af 8.8.2008, s. 49.
2 Aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Rådets 

Generalsekretariat.
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Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand


