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PÄÄTÖKSET

NEUVOSTO

NEUVOSTON JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN
JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,
tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007,
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen
lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
(2007/339/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti yhteisö ja
jäsenvaltiot osallistuvat sopimuksen 18 artiklan mukaisesti
perustettuun sekakomiteaan ja sopimuksen 19 artiklan
määräysten mukaiseen välimiesmenettelyyn, sekä menettelyistä eräiden sopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi, mukaan lukien lentoturvallisuutta, lentoliikenteen
turvaamista, liikennöintioikeuksien myöntämistä ja
peruuttamista sekä valtion tukia koskevat määräykset,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
puolesta Amerikan yhdysvaltojen kanssa lentoliikennesopimuksen (jäljempänä ’sopimus’) noudattaen neuvoston
päätöstä komission valtuuttamisesta aloittamaan
neuvottelut.

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla
Allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen

Sopimus parafoitiin 2 päivänä maaliskuuta 2007.

(3)

Yhteisön ja jäsenvaltioiden olisi allekirjoitettava komission
neuvottelema sopimus ja sovellettava sitä väliaikaisesti
edellyttäen, että sopimus mahdollisesti tehdään
myöhemmin.

(4)

On tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan tarvittaessa päättää sopimuksen väliaikaisen soveltamisen lopettamisesta ja oikeuksien peruuttamisesta
sopimuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti. On myös

1. Hyväksytään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittaminen yhteisön puolesta edellyttäen,
että sopimuksen tekemisestä tehdään neuvoston päätös. Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai
useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta edellyttäen, että sopimus tehdään.
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3.
Yhteisö ja sen jäsenvaltiot soveltavat sopimusta väliaikaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti 30 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen sen voimaantuloon saakka. Tämä
vahvistetaan, kun sopimus Amerikan yhdysvaltojen kanssa
allekirjoitetaan.

4. Neuvosto tekee päätöksen sopimuksen väliaikaisen soveltamisen lopettamisesta ja siitä ilmoittamisesta Amerikan yhdysvalloille sopimuksen 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä
päätöksen tällaisen ilmoituksen peruuttamisesta yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden puolesta yksimielisesti komission ehdotuksesta ja
perustamissopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

2 artikla
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3. Muihin sellaisiin sekakomitean päätöksiin, jotka koskevat
yhteisön toimivaltaan kuuluvia asioita, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kannan hyväksyy neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

4. Muihin sellaisiin sekakomitean päätöksiin, jotka koskevat
jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita, yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden kannan hyväksyy neuvosto yksimielisesti komission tai jäsenvaltioiden ehdotuksesta.

5.
Komissio esittää yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kannan
sekakomiteassa lukuun ottamatta jäsenvaltioiden yksinomaiseen
toimivaltaan kuuluvia aloja, joita koskevan kannan esittää neuvoston puheenjohtajavaltio tai neuvoston päätöksellä komissio.

Liikennöintioikeuksien peruuttaminen
4 artikla
1.
Jos sopimuspuolet eivät pääse toisen vaiheen sopimukseen
kahdentoista kuukauden kuluessa sopimuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisen arvioinnin aloittamisesta, jäsenvaltio voi seuraavien 15 päivän kuluessa ilmoittaa komissiolle, mitkä aluettaan
koskevat liikennöintioikeudet se haluaa peruuttaa. Peruutettaviin
liikenneoikeuksiin ei saa sisältyä sopimuksen liitteessä I mainituissa sopimuksissa tarkoitettuja oikeuksia.

2.
Komissio laatii jäsenvaltioilta saamiensa ilmoitusten perusteella luettelon peruutettavista liikennöintioikeuksista ja toimittaa sen neuvostolle. Neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa tämän
jälkeen yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Amerikan yhdysvalloille luetteloon kuuluvien liikennöintioikeuksien peruuttamisesta sopimuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kyseisten oikeuksien peruuttamiseksi sen kansainvälisen
ilmakuljetusliiton (IATA) liikennekauden ensimmäisestä päivästä
lukien, joka alkaa aikaisintaan kahdentoista kuukauden kuluttua
päivästä, jona ilmoitus peruuttamisesta on annettu.

Välimiesmenettely

1.
Komissio edustaa yhteisöä ja jäsenvaltioita sopimuksen
19 artiklan määräysten mukaisessa välimiesmenettelyssä.

2. Neuvosto tekee komission ehdotuksesta päätöksen etuuksien soveltamisen keskeyttämisestä sopimuksen 19 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Neuvosto tekee tämän päätöksen
määräenemmistöllä.

3. Komissio, jota avustaa neuvoston nimeämä jäsenvaltioiden
edustajien erityiskomitea, päättää kaikista muista tarvittavista
sopimuksen 19 artiklan nojalla toteutettavista toimista asioissa,
jotka kuuluvat yhteisön toimivaltaan.

5 artikla

3.
Sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään,
neuvosto voi yksimielisesti ja komission ehdotuksesta päättää olla
antamatta ilmoitusta peruuttamisesta tai peruuttaa ilmoituksensa.

Tiedonanto komissiolle

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle sopimuksen 4 tai 5 artiklan nojalla tekemistään päätöksistä olla
myöntämättä lupia jollekin Amerikan yhdysvaltojen lentoyhtiölle, peruuttaa luvat kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaa niiden
käyttöä.

Sekakomitea

1.
Yhteisöä ja sen jäsenvaltioita edustavat sopimuksen
18 artiklan mukaisesti perustetussa sekakomiteassa komission ja
jäsenvaltioiden edustajat.

2.
Komissio hyväksyy sekakomiteassa esitettävän yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden kannan sopimuksen 14 ja 20 artiklan soveltamisalaan kuuluviin asioihin sekä asioihin, jotka eivät edellytä
sellaisen päätöksen tekemistä, jolla on oikeusvaikutuksia.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, joita ne ovat tehneet tai vastaanottaneet sopimuksen 8 artiklan nojalla.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, joita ne ovat tehneet tai vastaanottaneet sopimuksen 9 artiklan nojalla.
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6 artikla
Valtion avustukset ja tuki
1.
Jos jäsenvaltio katsoo, että tuella tai avustuksella, jota valtion elin harkitsee annettavaksi tai antaa Amerikan yhdysvaltojen alueella, on sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja
kielteisiä vaikutuksia kilpailumahdollisuuksiin, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka voi ottaa yhteyttä kyseiseen elimeen
tai pyytää sopimuksen 18 artiklan mukaisesti perustetun sekakomitean koolle kutsumista.
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2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi, jos
Amerikan yhdysvallat ottaa niihin yhteyttä sopimuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2007.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
W. TIEFENSEE

