
DECYZJA RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH
W RADZIE

z dnia 4 grudnia 2006 r.

w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej
usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,

a Królestwem Maroka, z drugiej strony

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/959/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2
akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji
z Królestwem Maroka w celu ustanowienia euro-
śródziemnomorskiej umowy lotniczej.

(2) Komisja w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich
wynegocjowała euro-śródziemnomorską umowę lotniczą
z Królestwem Maroka (zwaną dalej „umową”) zgodnie
z decyzją Rady upoważniającą Komisję do rozpoczęcia
negocjacji.

(3) Umowę parafowano w Marakeszu w dniu 14 grudnia
2005 r.

(4) Umowa wynegocjowana przez Komisję powinna być pod-
pisana i stosowana tymczasowo przez Wspólnotę i pań-
stwa członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości jej
zawarcia w późniejszym terminie.

(5) Konieczne jest ustanowienie uregulowań proceduralnych
dotyczących udziału Wspólnoty i państw członkowskich
we wspólnym komitecie powołanym na podstawie art. 22
umowy oraz w postępowaniach arbitrażowych określo-
nych w art. 23 umowy, jak również realizacji niektórych
postanowień umowy, w tym postanowień dotyczących
środków zabezpieczających, nadawania i cofania praw
przewozowych oraz niektórych spraw dotyczących bez-
pieczeństwa i ochrony,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Podpisanie i tymczasowe stosowanie

1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisa-
nie Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotni-
czych między Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej
strony, zwanej dalej „umową”, z zastrzeżeniem zawarcia umowy.

2. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do
wyznaczenia osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do pod-
pisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej
zawarcia.

3. Do czasu wejścia w życie umowę stosuje się zgodnie z jej
art. 30 ust. 1.

4. Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wspólny komitet

1. We wspólnym komitecie ustanowionym na mocy art. 22
umowy Wspólnotę i jej państwa członkowskie reprezentują
przedstawiciele Komisji i państw członkowskich.

2. Stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota i państwa członkow-
skie we wspólnym komitecie w odniesieniu do zmian załączni-
ków do umowy, poza załącznikiem I (Uzgodnione połączenia i
określone trasy) i załącznikiem IV (Postanowienia przejściowe), oraz
w odniesieniu do wszelkich kwestii wchodzących w zakres art. 7
lub 8 umowy, przyjmuje Komisja, po konsultacji ze specjalnym
komitetem przedstawicieli państw członkowskich powołanym
przez Radę.
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3. W odniesieniu do innych decyzji wspólnego komitetu doty-
czących kwestii leżących w kompetencji Wspólnoty i jej państw
członkowskich, stanowisko Wspólnoty przyjmuje Rada, stano-
wiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.

4. W odniesieniu do innych decyzji wspólnego komitetu doty-
czących kwestii leżących w kompetencji państw członkowskich
stanowisko, które ma zostać przedstawione przyjmuje Rada,
stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji lub państw
członkowskich.

5. Stanowisko Wspólnoty i państw członkowskich we wspól-
nym komitecie przedstawia Komisja, z wyjątkiem obszarów leżą-
cych w wyłącznej kompetencji państw członkowskich, w którym
to przypadku stanowisko takie przedstawia Prezydencja Rady lub,
jeżeli Rada tak postanowi, Komisja.

Artykuł 3

Arbitraż

1. Komisja reprezentuje Wspólnotę i państwa członkowskie
w postępowaniach arbitrażowych na podstawie art. 23 umowy.

2. Decyzję o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu stoso-
wania praw lub przywilejów na podstawie art. 23 ust. 6 umowy
podejmuje Rada na wniosek Komisji. Rada stanowi większością
kwalifikowaną.

3. Decyzje dotyczące wszelkich innych właściwych działań,
jakie mają być podejmowane na podstawie art. 23 umowy
w kwestiach leżących w kompetencji Wspólnoty podejmuje
Komisja, wspierana przez specjalny komitet przedstawicieli pań-
stw członkowskich powołany przez Radę.

Artykuł 4

Środki zabezpieczające

1. Decyzję o podjęciu środków zabezpieczających na podsta-
wie art. 24 umowy podejmuje Komisja z własnej inicjatywy lub

na wniosek państwa członkowskiego, przy wsparciu specjalnego
komitetu przedstawicieli państw członkowskich powołanego
przez Radę.

2. W przypadku gdy państwo członkowskie wnosi do Komi-
sji o zastosowanie środków zabezpieczających, przedstawia ono
Komisji niezbędne informacje uzasadniające jego wniosek. Komi-
sja podejmuje decyzję w sprawie takiego wniosku w terminie jed-
nego miesiąca lub, w pilnych przypadkach, w terminie 10 dni
roboczych, i informuje Radę i państwa członkowskie o swojej
decyzji. Każde państwo członkowskie może odwołać się od
decyzji Komisji do Rady w terminie 10 dni roboczych od jej
notyfikacji. Rada może podjąć odmienną decyzję w terminie jed-
nego miesiąca od odwołania. Rada stanowi większością
kwalifikowaną.

Artykuł 5

Informowanie Komisji

1. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję
o wszelkich decyzjach o odmowie, cofnięciu, zawieszeniu lub
ograniczeniu zezwoleń przewoźnika lotniczego z Maroka, które
przyjęli na podstawie art. 3 lub 4 umowy.

2. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję
o wszelkich wnioskach lub notyfikacjach dokonanych lub otrzy-
manych na podstawie art. 14 umowy.

3. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję
o wszelkich wnioskach lub notyfikacjach dokonanych lub otrzy-
manych na podstawie art. 15 umowy.

Sporządzono w Brukseli, 4 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
M. PEKKARINEN
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