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NÕUKOGU JA NÕUKOGUS KOKKU TULNUD EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE
ESINDAJATE OTSUS,
30. november 2009,
mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise
lennutranspordilepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist
(2010/417/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIK
MESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

allkirjastamine, tingimusel et nõukogu võtab vastu otsuse
lepingu sõlmimise kohta.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese
lõigu esimese lausega,

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

ning arvestades järgmist:

2.
Nõukogu eesistujale antakse õigus määrata isik(ud), kes on
volitatud lepingule ühenduse nimel alla kirjutama, tingimusel et
leping sõlmitakse.

(1)

Komisjon on ühenduse ja liikmesriikide nimel pidanud
läbirääkimisi lennutranspordilepingu (edaspidi „leping”)
sõlmimiseks Kanadaga kooskõlas nõukogu otsusega,
millega antakse komisjonile volitused läbirääkimiste alus
tamiseks.

(2)

Leping parafeeriti 30. novembril 2008.

(3)

Leping, mille üle komisjon läbirääkimisi pidas, tuleks
allkirjastada ja seda tuleks kohaldada ajutiselt ühenduses
ja liikmesriikides vastavalt kohaldatavatele riiklikele õigus
aktidele tingimusel, et leping sõlmitakse hilisemal
kuupäeval.

(4)

On vaja kehtestada menetluskord ühenduse ja liikmesrii
kide osalemiseks lepingu artikli 17 kohaselt loodud ühis
komitees ja lepingu artikliga 21 ettenähtud vaidluste
lahendamise menetluses, samuti selliste lepingu sätete
rakendamiseks, mis käsitlevad tsiviillennundusjulgestust
ja -ohutust,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Allkirjastamine
1.
Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks ühelt poolt
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt
Kanada vahelise lennutranspordilepingu (edaspidi „leping”)

Artikkel 2
Ajutine kohaldamine
Lepingu jõustumiseni kohaldavad ühendus ja selle liikmesriigid
seda kooskõlas kohaldatavate riiklike õigusaktidega ajutiselt
alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb viimase noodi
kuupäevale, millega lepinguosalised teavitavad üksteist lepingu
ajutiseks kohaldamiseks vajalike asjakohaste menetluste lõpule
viimisest.

Artikkel 3
Ühiskomitee
1.
Ühendust ja liikmesriike esindavad lepingu artikli 17
kohaselt loodud ühiskomitees komisjoni ja liikmesriikide esin
dajad.

2.
Ühenduse ja selle liikmesriikide seisukoha ühiskomitees
ühenduse ainupädevusse kuuluvates küsimustes, mis ei nõua
õiguslikku toimet omava otsuse vastuvõtmist, esitab komisjon
ning nõukogu ja liikmesriike teavitatakse sellest eelnevalt.

3.
Ühiskomitee muude otsuste puhul, mis käsitlevad ühen
duse pädevusse kuuluvaid küsimusi, võtab ühenduse ja selle
liikmesriikide seisukoha vastu nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal, kui Euroopa Ühen
duste asutamislepinguga kehtestatud järgitav hääletamiskord ei
näe ette teisiti.
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4.
Ühiskomitee muude otsuste puhul, mis käsitlevad liikmes
riikide pädevusse kuuluvaid küsimusi, võtab ühenduse ja selle
liikmesriikide seisukoha vastu nõukogu ühehäälselt komisjoni
või liikmesriikide ettepaneku põhjal, välja arvatud kui liikmesriik
on teavitanud nõukogu peasekretariaati enne ühe kuu möödu
mist selle seisukoha vastuvõtmisest, et ta saab nõustuda ühisko
mitee vastu võetava otsusega üksnes oma seadusandlike organite
nõusolekul, nimelt parlamentaarse analüüsi reservatsiooni tõttu.
5.
Ühenduse ja selle liikmesriikide seisukoha ühiskomitees
esitab komisjon, välja arvatud liikmesriikide ainupädevusse
kuuluvates valdkondades, mille puhul esitab seisukoha nõukogu
eesistujariik või nõukogu sellekohase otsuse korral komisjon.
Artikkel 4
Vaidluste lahendamine
1.
Komisjon esindab ühendust ja liikmesriike vaidluste lahen
damise menetluses vastavalt lepingu artiklile 21.
2.
Otsuse lepingu artikli 21 lõike 7 kohaste õigushüvede
kasutamise peatamise või taas kasutuselevõtmise kohta teeb
nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal. Nõukogu teeb otsuse
kvalifitseeritud häälteenamusega.
3.
Otsused muude vastavalt lepingu artiklile 21 võetavate
ühenduse pädevusse kuuluvate asjakohaste meetmete kohta
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teeb komisjon, keda abistab nõukogu ametisse nimetatud eriko
mitee liikmesriikide esindajatest.
Artikkel 5
Komisjoni teavitamine
1.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kohe igast otsusest keel
duda Kanada lennuettevõtjale luba anda või seda tühistada,
peatada või piirata, mida nad kavatsevad lepingu artikli 3 alusel
vastu võtta.
2.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kohe igast lepingu
artikli 6 („Tsiviillennunduse ohutus”) kohaselt nende esitatud
või saadud taotlusest ja teatest.
3.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kohe igast lepingu
artikli 7 („Tsiviillennundusjulgestus”) kohaselt nende esitatud
või saadud taotlusest ja teatest.

Brüssel, 30. november 2009
Nõukogu nimel
eesistuja
B. ASK

