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(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

RÅDET

AFGØRELSE TRUFFET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS
MEDLEMSSTATERS REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET
den 25. april 2007
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side
(2007/339/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE
FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION, HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

fastlægge en procedure for Fællesskabets og medlemsstaternes deltagelse i Det Fælles Udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 18, og i voldgiftsproceduren i
henhold til aftalens artikel 19, samt i forbindelse med gennemførelsen af visse af aftalens bestemmelser, herunder
bestemmelserne vedrørende flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, udstedelse og tilbagekaldelse af trafikrettigheder
og statsstøtte —

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen har på Fællesskabets og medlemsstaternes
vegne forhandlet om en lufttransportaftale med Amerikas
Forenede Stater (i det følgende benævnt »aftalen«) i overensstemmelse med Rådets afgørelse om bemyndigelse af
Kommissionen til at indlede forhandlinger.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Undertegnelse og midlertidig anvendelse

(2)

Aftalen blev paraferet den 2. marts 2007.

(3)

Den aftale, som Kommissionen har forhandlet om, bør
undertegnes og anvendes midlertidigt af Fællesskabet og
medlemsstaterne med forbehold af senere indgåelse.

1. Undertegnelsen af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (i det følgende benævnt
»aftalen«), godkendes hermed på Fællesskabets vegne med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

(4)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure for, hvordan
den midlertidige anvendelse af aftalen i givet fald bringes
til ophør, og hvordan rettighederne i henhold til aftalens
artikel 21, stk. 3, suspenderes. Det er også nødvendigt at

2. Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de
personer, der på Fællesskabets vegne er beføjet til at undertegne
aftalen med forbehold af senere indgåelse.
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3.
Frem til aftalens ikrafttræden anvendes den midlertidigt af
Fællesskabet og af medlemsstaterne i overensstemmelse med
national lovgivning fra den 30. marts 2008. Dette vil blive
bekræftet ved undertegnelsen af aftalen med Amerikas Forenede
Stater.

3. I forbindelse med andre beslutninger i Det Fælles Udvalg
om spørgsmål, der hører under Fællesskabets kompetence, vedtages Fællesskabets og dets medlemsstaters holdning af Rådet,
der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen.

4.
En afgørelse om at ophøre med den midlertidige anvendelse af aftalen og meddele dette til Amerikas Forenede Stater i
henhold til aftalens artikel 25, stk. 2, samt en afgørelse om at
tilbagekalde en sådan meddelelse træffes enstemmigt af Rådet på
vegne af Fællesskabet og medlemsstaterne i overensstemmelse
med de relevante bestemmelser i EF-traktaten.

4. I forbindelse med andre beslutninger i Det Fælles Udvalg
om spørgsmål, der hører under medlemsstaternes kompetence,
vedtages Fællesskabets og dets medlemsstaters holdning af Rådet,
der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen eller medlemsstaterne.

Artikel 2
Suspendering af trafikrettigheder

1. Hvis der ikke er blevet indgået en aftale for næste fase inden
12 måneder efter påbegyndelsen af den gennemgang, der er
omhandlet i aftalens artikel 21, stk. 3, kan enhver medlemsstat,
inden for de følgende 15 dage, underrette Kommissionen om,
hvilke trafikrettigheder med relation til den pågældende stats
område, denne eventuelt måtte ønske at suspendere. Sådanne trafikrettigheder må ikke omfatte nogen af de rettigheder, der er
nævnt i bilag I til aftalen.

2.
På grundlag af de meddelelser, der modtages fra medlemsstaterne, opstiller Kommissionen en liste over trafikrettigheder,
der skal suspenderes, og fremsender den til Rådet. Formanden for
Rådet giver derefter på vegne af Fællesskabet og dets medlemsstater meddelelse til Amerikas Forenede Stater om suspension af
trafikrettighederne på listen, jf. aftalens artikel 21, stk. 3. De
berørte medlemsstater træffer de nødvendige foranstaltninger
med henblik på suspendering af sådanne rettigheder fra den første dag i Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA) trafiksæson, der begynder tidligst 12 måneder efter den dato, hvor
der blev givet meddelelse om suspenderingen.

3.
Uanset stk. 2 i denne artikel kan Rådet med enstemmighed
og på forslag af Kommissionen beslutte ikke at give meddelelse
om suspendering eller efterfølgende trække den tilbage.

Artikel 3
Det Fælles Udvalg

1.
Fællesskabet og medlemsstaterne repræsenteres i Det Fælles Udvalg, der nedsættes i medfør af aftalens artikel 18, af repræsentanter for Kommissionen og medlemsstaterne.

2.
Fællesskabets og dets medlemsstaters holdning i Det Fælles
Udvalg i spørgsmål, der er omfattet af aftalens artikel 14 og 20,
eller spørgsmål, som ikke kræver vedtagelse af en beslutning med
retsvirkning, vedtages af Kommissionen.

5.
Fællesskabets og medlemsstaternes holdning i Det Fælles
Udvalg forelægges af Kommissionen, undtagen på områder, der
udelukkende hører under medlemsstaternes kompetence; i så fald
forelægges den af formanden for Rådet, eller, hvis Rådet træffer
afgørelse herom, af Kommissionen.

Artikel 4
Voldgift

1. Kommissionen repræsenterer Fællesskabet og medlemsstaterne i voldgiftssager i medfør af aftalens artikel 19.

2. Afgørelsen om at suspendere anvendelsen af ligebehandlingen i henhold til aftalens artikel 19, stk. 7, træffes af Rådet på
grundlag af et forslag fra Kommissionen. Rådet træffer afgørelse
med kvalificeret flertal.

3.
Enhver anden passende foranstaltning i spørgsmål, der
hører under Fællesskabets kompetence, som skal træffes i medfør af aftalens artikel 19, besluttes af Kommissionen med bistand
fra et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne, der er udpeget af Rådet.

Artikel 5
Meddelelse til Kommissionen

1. Medlemsstaterne giver straks meddelelse til Kommissionen
om enhver afgørelse om at afslå, tilbagekalde, suspendere eller
indskrænke tilladelser til luftfartsselskaber i Amerikas Forenede
Stater, som de har truffet i medfør af aftalens artikel 4 og 5.

2. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om alle
anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager
i medfør af aftalens artikel 8.

3. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om alle
anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager
i medfør af aftalens artikel 9.
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Artikel 6
Statsstøtte
1.
Hvis en medlemsstat mener, at påtænkt eller faktisk støtte
fra en statslig enhed på Amerikas Forenede Staters territorium
vil have de negative virkninger på konkurrencesituationen, der
er omhandlet i aftalens artikel 14, stk. 2, skal denne gøre Kommissionen opmærksom på situationen, som så kan tage kontakt
til den pågældende statslige enhed eller anmode om et møde i
Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af aftalens artikel 18.
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2. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis de
kontaktes af Amerikas Forenede Stater i medfør af aftalens artikel 14, stk. 3.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 2007.
På Rådets vegne
W. TIEFENSEE

Formand

