
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 21 lutego 2011 r. 

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki 
Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych 

(2011/126/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) i 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) W imieniu Wspólnoty Europejskiej Komisja wynegocjo
wała Umowę z Unią Gospodarczą i Walutową Afryki 
Zachodniej dotyczącą pewnych aspektów przewozów 
lotniczych zgodnie z mechanizmami i wytycznymi 
zawartymi w załączniku do decyzji Rady upoważniającej 
Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi 
w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie 
obowiązujących umów dwustronnych umową wspól
notową. 

(3) Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 
30 listopada 2009 r., z zastrzeżeniem możliwości jej 
zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją 
Rady 2010/144/WE ( 1 ). 

(4) W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 
1 grudnia 2009 r. 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 Unią Gospodarczą 
i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca pewnych aspektów 
przewozów lotniczych (zwana dalej „Umową”) zostaje niniej
szym zatwierdzona w imieniu Unii. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji prze
widzianej w art. 9 ust. 1 Umowy i składa następujące oświad
czenie: 

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

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2011 r. 

W imieniu Rady 

MARTONYI J. 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 56 z 6.3.2010, s. 15


