
DECYZJA RADY (UE) 2020/948 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, 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) Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, umowę o wspólnym obszarze lot
niczym z Gruzją (zwaną dalej „umową”) zgodnie z decyzją Rady upoważniającą Komisję do podjęcia negocjacji. 

(2) Umowa została podpisana w dniu 2 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie 
z decyzją Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie 2012/708/UE (2). 

(3) Umowa została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Republiki Chorwacji. Republika 
Chorwacji przystępuje do umowy zgodnie z procedurą przewidzianą w Akcie przystąpienia załączonym do Traktatu 
o przystąpieniu z dnia 5 grudnia 2011 r. Odpowiedni protokół przystąpienia Republiki Chorwacji został podpisany 
w listopadzie 2014 r. 

(4) Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii. 

(5) Art. 3 i 4 decyzji 2012/708/UE zawierają przepisy o trybie podejmowania decyzji oraz reprezentowaniu w odniesie
niu do różnych kwestii określonych w umowie. W świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
28 kwietnia 2015 r. w sprawie C-28/12 (3) należy zaprzestać stosowania niektórych tych przepisów. Biorąc pod 
uwagę traktaty, nowe przepisy dotyczące tych kwestii ani przepisy dotyczące obowiązku państw członkowskich w 
zakresie informowania nie są konieczne. W związku z tym art. 3 ust. 2–5 oraz art. 4 i 5 decyzji 2012/708/UE 
powinny przestać mieć zastosowanie z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, 
z drugiej strony (zwaną dalej „umową”) (4) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii. 

(1) Zgoda z dnia 17 czerwca 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 2012/708/UE z dnia 15 października 2010 r. w 

sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (Dz.U. L 321 z 20.11.2012, s. 1). 

(3) ECLI: ECLI:EU:C:2015:282. 
(4) Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 321 z 20.11.2012, s. 3 wraz z decyzją w sprawie podpisania. 
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Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji przewidzianej w art. 29 umowy. 

Artykuł 3 

Stanowisko, jakie ma zająć Unia w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu ustanowionego na podstawie art. 22 
umowy, dotyczących wyłącznie włączenia prawodawstwa Unii do załącznika III (Przepisy mające zastosowanie do lotnic
twa cywilnego) do umowy, z zastrzeżeniem wszelkich koniecznych dostosowań technicznych, przyjmowane jest przez 
Komisję, po przedłożeniu go do konsultacji Radzie lub jej organom przygotowawczym, w zależności od decyzji Rady. 

Artykuł 4 

Art. 3 ust. 2–5 oraz art. 4 i 5 decyzji 2012/708/UE przestają mieć zastosowanie z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2020 r.  

W imieniu Rady 
A. METELKO-ZGOMBIĆ 

Przewodnicząca     
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