
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej 
pewnych aspektów usług lotniczych 

(2010/360/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 Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do 
otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie 
zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązują
cych umów dwustronnych umową wspólnotową. 

(2) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę 
z Bośnią i Hercegowiną dotyczącą pewnych aspektów 
usług lotniczych (zwaną dalej „Umową”) zgodnie 
z mechanizmami i dyrektywami zawartymi 
w załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję 
do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie 
zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązują
cych umów dwustronnych umową wspólnotową. 

(3) Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 
5 maja 2006 r., z zastrzeżeniem zawarcia jej 
w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 
2006/426/WE ( 1 ). 

(4) W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 
1 grudnia 2009 r. Unia Europejska powinna notyfikować 
Bośni i Hercegowinie, że Unia Europejska zastąpiła 
Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. 

(5) Umowa powinna zostać zatwierdzona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną 
dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych zostaje niniej
szym zatwierdzona w imieniu Unii ( 2 ). 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby uprawnionej do dokonania notyfikacji przewi
dzianej w art. 8 ust. 1 Umowy oraz do złożenia następującego 
oświadczenia: 

„W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 
1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę 
Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym 
wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki 
Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu odniesienia do 
»Wspólnoty Europejskiej« w tekście Umowy traktuje się, 
w odpowiednich przypadkach, jako odniesienia do »Unii 
Europejskiej«.” 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r. 

W imieniu Rady 

J. BLANCO LÓPEZ 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 169 z 22.6.2006, s. 47. 

( 2 ) Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną doty
cząca pewnych aspektów usług lotniczych została opublikowana 
w Dz.U. L 169 z 22.6.2006, s. 48 razem z decyzją o jej podpisaniu.


