
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 10 maja 2010 r. 

dotycząca zawarcia Porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa 

i spraw powiązanych 

(2010/302/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 30 listopada 2007 r. Rada upoważniła Komisję do 
podjęcia negocjacji w sprawie umowy dotyczącej 
kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa 
i spraw powiązanych między Wspólnotą Europejską 
i Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO). 

(2) Komisja wynegocjowała w imieniu Unii porozumienie 
o współpracy z ICAO w zakresie kontroli/inspekcji 
w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych 
(porozumienie) zgodnie z wytycznymi określonymi 
w załączniku I do decyzji Rady upoważniającej Komisję 
do podjęcia negocjacji oraz procedurą ad hoc określoną 
w załączniku II do tej decyzji. 

(3) Porozumienie zostało podpisane dnia 17 września 
2008 r. w imieniu Wspólnoty z zastrzeżeniem możli
wości ewentualnego zawarcia go w późniejszym 
terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/97/WE dnia 
24 lipca 2008 r. dotyczącą podpisania i tymczasowego 
stosowania Porozumienia o współpracy między Organi
zacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji 
w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych ( 1 ). 

(4) W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 
1 grudnia 2009 r., Unia Europejska powinna złożyć 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO) oświadczenie dotyczące zastąpienia Wspólnoty 
Europejskiej przez Unię Europejską, która jest jej 
następcą prawnym. 

(5) Porozumienie powinno zostać zatwierdzone. 

(6) Punkt 6 ust. 3 porozumienia stanowi, że wchodzi ono 
w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po przeka
zaniu ostatniego z dwóch powiadomień, za pomocą 
których strony informują się wzajemnie o zakończeniu 
swoich odpowiednich procedur wewnętrznych. 
W związku z tym Przewodniczący Rady powinien zostać 
upoważniony do przekazania wymaganego powiado
mienia w imieniu Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Porozumienie o współpracy między Wspólnotą Euro
pejską i Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO) w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony 
lotnictwa i spraw powiązanych (zwane dalej „Porozumieniem”) 
zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii. 

2. Tekst porozumienia jest dołączony do niniejszej 
decyzji ( 2 ). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje upoważniony do wyznaczenia 
osoby uprawnionej do przekazania powiadomienia, o którym 
mowa w art. 6 ust. 3 porozumienia oraz do złożenia następu
jącego oświadczenia: 

„W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 
1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę 
Europejską i jako jej następca prawny od tej daty wykonuje 
wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty 
Europejskiej. W związku z tym odniesienia do »Wspólnoty 
Europejskiej« w treści porozumienia traktuje się, 
w odpowiednich przypadkach, jako odniesienia do »Unii 
Europejskiej«.”. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. 

W imieniu Rady 

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 36 z 5.2.2009, s. 18. ( 2 ) Dz.U. L 36 z 5.2.2009, s. 19.


