
DECYZJA RADY

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego załącznik I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą
Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu

uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(2008/275/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300
ust. 2, art. 300 ust. 3 akapit pierwszy i art. 300 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Bułgaria i Rumunia podpisały umowy dwustronne
o komunikacji lotniczej z Królestwem Marokańskim,
odpowiednio dnia 14 października 1966 r. i dnia
6 grudnia 1971 r.

(2) Komisja przeprowadziła negocjacje z państwami trzecimi
w sprawie zastąpienia niektórych postanowień istnieją-
cych umów dwustronnych umową wspólnotową.

(3) Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem
Marokańskim dotycząca niektórych aspektów usług lotni-
czych (2) (zwana dalej „umową horyzontalną”) została
podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. i jest
stosowana tymczasowo od tej daty.

(4) Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej (3) został podpisany
w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i wszedł
w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

(5) Protokół zmieniający załączniki I i II do umowy hory-
zontalnej jest niezbędny w celu uwzględnienia przystą-
pienia tych dwóch nowych państw członkowskich.

(6) Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokań-
skim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych
został parafowany dnia 19 marca 2007 r.

(7) Protokół ten powinien zostać zatwierdzony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół zmie-
niający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Euro-
pejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych
aspektów usług lotniczych (zwany dalej „protokołem”).

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfi-
kacji, o której mowa w art. 3 protokołu (4).

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady
I. JARC

Przewodniczący
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(1) Opinia z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 18.
(3) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, s. 11.

(4) Sekretariat Generalny Rady opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej datę wejścia w życie protokołu.


