
DECYZJA RADY (UE) 2020/952 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 
akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony (2) (zwana dalej „Umową”) została podpisana w dniu 10 czerwca 2013 r., 
z zastrzeżeniem jej zawarcia, zgodnie z decyzją Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 
w Radzie 2013/398/UE (3). 

(2) Umowa została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Republiki Chorwacji, która przy
stępuje do Umowy zgodnie z Aktem przystąpienia z 2012 r. Protokół zmieniający Eurośródziemnomorską umowę 
dotyczącą usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Pań
stwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (4) został 
podpisany w dniu 19 lutego 2015 r. zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/372 (5). 

(3) Umowę należy zatwierdzić w imieniu Unii. 

(4) Umowę należy wdrożyć zgodnie ze stanowiskiem Unii przewidującym, że terytoria, które przeszły pod administra
cję Izraela w czerwcu 1967 r., nie stanowią części terytorium Państwa Izrael. 

(5) Art. 4 i 5 decyzji 2013/398/UE zawierają przepisy o trybie podejmowania decyzji oraz reprezentowaniu w odniesie
niu do różnych kwestii określonych w Umowie. W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie C-28/12 (6), Komisja przeciwko Radzie, należy zaprzestać stosowania tych przepisów. Z uwagi 
na Traktaty, nowe przepisy dotyczące tych kwestii oraz przepisy dotyczące przekazywania informacji Komisji okreś
lone w art. 6 decyzji 2013/398/UE nie są już konieczne. W związku z tym, z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji 
art. 4 ust. 2–5, art. 5 i art. 6 decyzji 2013/398/UE powinny przestać mieć zastosowanie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony (7). 

(1) Zgoda z dnia 17 czerwca 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Dz.U. L 208 z 2.8.2013, s. 3. 
(3) Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podpisania, 

w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej pań
stwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony (2013/398/UE) (Dz.U. L 208 z 2.8.2013, s. 1). 

(4) Dz.U. L 64 z 7.3.2015, s. 3. 
(5) Decyzja Rady (UE) 2015/372 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, oraz 

tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Unią Europej
ską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia 
Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 64 z 7.3.2015, s. 1). 

(6) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2015 r., Komisja przeciwko Radzie, sprawa C-28/12, ECLI:UE:C:2015:282. 
(7) Tekst Umowy został opublikowany w Dz.U. L 208 z 2.8.2013, s. 3 wraz z decyzją w sprawie jej podpisania. 
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Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji, o której mowa w art. 30 ust. 2 Umowy. 

Artykuł 3 

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu podejmowanych na podsta
wie art. 27 ust. 6 lit. a) Umowy, dotyczących włączenia prawodawstwa Unii do załącznika IV do Umowy, z zastrzeżeniem 
wszelkich koniecznych dostosowań technicznych, wyrażane jest przez Komisję, po przedłożeniu stanowiska do konsultacji 
Radzie lub jej organom przygotowawczym, w zależności od decyzji Rady. 

Artykuł 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji art. 4 ust. 2–5, art. 5 i art. 6 decyzji 2013/398/UE przestają mieć zastosowanie. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli z dnia 26 czerwca 2020 r.  

W imieniu Rady 
A. METELKO-ZGOMBIĆ 

Przewodnicząca     
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