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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN
van 25 april 2007
inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen
de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika,
anderzijds
(2007/339/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE BIJEEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300, lid 2,
eerste alinea, eerste zin,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie heeft, overeenkomstig het besluit van de
Raad waarbij de Commissie werd gemachtigd om onderhandelingen te openen, namens de Gemeenschap en de
lidstaten onderhandeld over een Overeenkomst inzake
luchtvervoer met de Verenigde Staten van Amerika (hierna
te noemen de „Overeenkomst”).

(2)

De Overeenkomst is geparafeerd op 2 maart 2007.

(3)

Onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip dient
de overeenkomst waarover de Commissie heeft onderhandeld te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast door de Gemeenschap en de lidstaten.

(4)

Er moeten procedures worden vastgesteld volgens welke,
indien van toepassing, wordt beslist hoe de voorlopige toepassing van de Overeenkomst moet worden opgeschort
en hoe de rechten moeten worden opgeschort uit hoofde

van artikel 21, lid 3. Voorts moeten er procedures worden vastgesteld voor de deelneming van de Gemeenschap
en de lidstaten aan het bij artikel 18 van de Overeenkomst
opgericht Gemengd Comité en aan de in artikel 19 van
de Overeenkomst voorziene arbitrageprocedures, alsmede
voor de uitvoering van bepaalde bepalingen van de Overeenkomst, onder andere betreffende beveiliging, veiligheid,
de toekenning en intrekking van verkeersrechten, en
overheidssteun,

BESLUITEN:

Artikel 1
Ondertekening en voorlopige toepassing
1. De ondertekening van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds, (hierna „de
Overeenkomst”) genoemd, wordt bij dezen goedgekeurd namens
de Gemeenschap, onder voorbehoud van het besluit van de Raad
betreffende de sluiting van de Overeenkomst. De tekst van de
Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
2. De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon
(personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om namens de
Europese Gemeenschap de overeenkomst te ondertekenen, onder
voorbehoud van sluiting.
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3.
In afwachting van haar inwerkingtreding wordt de Overeenkomst, conform de toepassing van de nationale wetgeving,
voorlopig toegepast door de Gemeenschap en de lidstaten met
ingang van 30 maart 2008. Zulks wordt bevestigd ter gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika.
4.
Een besluit om de voorlopige toepassing van de Overeenkomst op te schorten en daarvan mededeling te doen aan de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig artikel 25, lid 2, van
de Overeenkomst, en een besluit om deze mededeling in te trekken, wordt met eenparigheid van stemmen namens de Gemeenschap en de lidstaten door de Raad genomen, overeenkomstig
de desbetreffende bepalingen van het Verdrag.

Artikel 2
Opschorting van verkeersrechten
1.
Indien binnen twaalf maanden na het begin van de toetsing bedoeld in artikel 21, lid 3, van de Overeenkomst geen
tweedefaseovereenkomst is bereikt, mag elke lidstaat binnen de
daaropvolgende 15 dagen de Commissie meedelen welke verkeersrechten met betrekking tot zijn grondgebied hij eventueel
wenst op te schorten. Deze verkeersrechten mogen geen rechten
omvatten die zijn vastgesteld bij de overeenkomsten opgesomd
in bijlage 1 bij de Overeenkomst.
2. De Commissie stelt aan de hand van de kennisgevingen van
de lidstaten een lijst van de op te schorten verkeersrechten op en
zendt deze naar de Raad. De voorzitter van de Raad stelt vervolgens, namens de Gemeenschap en haar lidstaten, de Verenigde
Staten van Amerika in kennis van de opschorting van de in de
lijst vermelde verkeersrechten, overeenkomstig artikel 21, lid 3,
van de Overeenkomst. De betrokken lidstaten nemen de nodige
maatregelen om deze rechten op te schorten vanaf de eerste dag
van het verkeersseizoen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (IATA), dat op zijn vroegst twaalf maanden na de
datum van kennisgeving van de opschorting begint.
3.
Niettegenstaande lid 2 kan de Raad met eenparigheid van
stemmen op voorstel van de Commissie besluiten geen kennisgeving van opschorting te doen of deze vervolgens in te trekken.
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3.
Voor andere beslissingen van het Gemengd Comité die
onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, wordt het
door de Gemeenschap en haar lidstaten in te nemen standpunt
vastgesteld door de Raad die op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit.

4.
Voor andere beslissingen van het Gemengd Comité die
onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, wordt het
door de Gemeenschap en haar lidstaten in te nemen standpunt
vastgesteld door de Raad die op voorstel van de Commissie met
eenparigheid van stemmen besluit.

5. Het standpunt van de Gemeenschap en de lidstaten in het
Gemengd Comité wordt gepresenteerd door de Commissie,
behalve op gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de
lidstaten vallen; in dat geval wordt het standpunt gepresenteerd
door het voorzitterschap van de Raad of door de Commissie,
indien de Raad hiertoe besluit.

Artikel 4
Arbitrage

1. Bij de arbitrageprocedure in het kader van artikel 19 van
de Overeenkomst worden de Gemeenschap en de lidstaten door
de Commissie vertegenwoordigd.

2. Het besluit om de toepassing van voordelen overeenkomstig artikel 19, lid 7, op te schorten wordt genomen door de
Raad op basis van een voorstel van de Commissie. De Raad
besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

3. Iedere andere krachtens artikel 19 van de Overeenkomst te
nemen maatregel inzake aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, wordt genomen door de Commissie, met de hulp van een Speciaal Comité van door de Raad
benoemde vertegenwoordigers van de lidstaten.

Artikel 5
Informatie van de Commissie

Artikel 3
Gemengd Comité
1.
De Gemeenschap en de lidstaten worden in het bij artikel 18 van de Overeenkomst opgericht Gemengd Comité vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van de Commissie en van
de lidstaten.
2.
Het door de Gemeenschap en haar lidstaten in het
Gemengd Comité in te nemen standpunt inzake onder de artikelen 14 en 20 van de Overeenkomst vallende zaken of zaken die
geen besluit met juridische gevolgen vereisen, wordt vastgesteld
door de Commissie.

1.
De lidstaten brengen de Commissie onverwijld op de
hoogte van elk besluit tot weigering, intrekking, opschorting of
beperking van de vergunningen van een luchtvaartmaatschappij
van de Verenigde Staten van Amerika dat zij krachtens artikel 4
of 5 van de Overeenkomst hebben genomen.

2. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis
van verzoeken of aanmeldingen die zij uit hoofde van artikel 8
van de Overeenkomst hebben gedaan of ontvangen.

3. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis
van verzoeken of aanmeldingen die zij uit hoofde van artikel 9
van de Overeenkomst hebben gedaan of ontvangen.
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Artikel 6
Overheidssubsidies en -steun
1.
Indien een lidstaat denkt dat door een overheidsinstantie
overwogen of verleende subsidie of steun op het grondgebied
van de Verenigde Staten van Amerika de in artikel 14, lid 2, van
de Overeenkomst bedoelde nadelige invloed op de mededinging
zal hebben, brengt hij de zaak onder de aandacht van de Commissie. De Commissie kan zich tot genoemde instantie richten
of vragen om een bijeenkomst van het uit hoofde van artikel 18
van de Overeenkomst opgerichte Gemengd Comité.
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2. Wanneer de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van
artikel 14, lid 3, van de Overeenkomst contact met hen opnemen, stellen de lidstaten de Commissie daarvan onmiddellijk in
kennis.

Gedaan te Luxemburg, 25 april 2007.
Voor de Raad
De voorzitter
W. TIEFENSEE

