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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/2 

frá 11. desember 2018 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 100. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 (3) felur í sér ákvæði sem heimila samninga um leigu á 

loftförum sem eru skráð í þriðju löndum, einkum samninga um þjónustuleigu.  

2) Þessir samningar eru leyfðir í undantekningartilvikum, s.s. ef um er að ræða skort á viðunandi loftförum á markaði 

Sambandsins. Gildistími þeirra ætti að vera skýrt takmarkaður og ætti að uppfylla öryggisstaðla sem jafngilda 

öryggisreglunum sem kveðið er á um í lögum Sambandsins og landslögum.  

3) Samningurinn um flutninga í lofti (ATA) (4) á milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og 

Bandaríkjanna hins vegar var undirritaður 25. apríl 2007 og síðar breytt með bókun frá 24. júní 2010. Samningurinn 

endurspeglar þá skuldbindingu samningsaðila að vinna að því sameiginlega markmiði að halda áfram að ryðja úr vegi 

hindrunum á markaðsaðgangi til að hámarka ávinning fyrir neytendur, flugrekendur, starfsfólk og samfélög beggja 

vegna Atlantshafsins.  

4) Í samningnum um flutninga í lofti er kveðið á um frjálst fyrirkomulag varðandi þjónustuleigu á milli þeirra sem eru 

aðilar að samningnum. Viðeigandi ákvæði, sem falla undir 10. gr. samningsins um flutninga í lofti, leyfa að gerðir séu 

samningar um þjónustuleigu í millilandaflutningum í lofti, að því tilskildu að allir aðilar að slíkum samningum hafi 

nauðsynleg yfirvöld fyrir hendi og uppfylli skilyrðin sem mælt er fyrir um í lögum og reglum sem aðilar að 

samningnum um flutninga í lofti beita að jafnaði.  

5) Viðeigandi þróun og fyrri umfjöllun sameiginlegu nefndarinnar, sem komið var á fót með samningnum um flutninga í 

lofti, hafa sýnt að aðilar að samningnum um flutninga í lofti myndu njóta góðs af sérhæfðum samningi um þjónustuleigu 

sem myndi kveða skýrt á um viðkomandi ákvæði samningsins um flutninga í lofti. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 11, 14.1.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 191/2018 frá 

10. júlí 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 345, 13.10.2017, bls. 126. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 29. nóvember 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 6. desember 2018. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í 

Bandalaginu (Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3). 

(4) Stjtíð. ESB L 134, 25.5.2007, bls. 4. 
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6) Þar eð slíkur samningur um þjónustuleigu myndi fela í sér tilslökun varðandi núverandi fresti myndi það hafa áhrif á 

reglugerð (EB) nr. 1008/2008 en þar er kveðið á um fresti í þeim tilvikum þegar flutningsaðilar í Sambandinu taka 

loftfar á þjónustuleigu frá flutningsaðilum frá þriðja landi.  

7) Breyta þarf reglugerð (EB) nr. 1008/2008 svo hún heimili tilslökun varðandi fresti í tengslum við þjónustuleigu sem á 

að ákvarða í alþjóðasamningum sem Sambandið gerir við þriðju lönd.  

8) Að teknu tilliti til þess að framkvæmdastjórnin er um þessar mundir að endurskoða reglugerð (EB) nr. 1008/2008, þar á 

meðal ákvæði hennar um þjónustuleigu og hugsanleg áhrif þeirra á starfsmenn og neytendur, og að endurskoðun fram-

kvæmdastjórnarinnar gæti leitt til almennrar endurskoðunar á reglugerð (EB) nr. 1008/2008 takmarkast þessi reglugerð við 

að færa reglugerð (EB) nr. 1008/2008 til samræmis við viðeigandi alþjóðlegar skuldbindingar. Alþjóðasamningurinn um 

þjónustuleigu ætti að fela í sér gagnkvæm réttindi og skuldbindingar fyrir báða samningsaðila og ætti að byggjast á 

fyrirliggjandi samningi um flutninga í lofti. 

9) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1008/2008 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað inngangsorðanna í b-lið 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 komi eftirfarandi: 

„nema kveðið sé á um annað í alþjóðasamningi um þjónustuleigu, sem Sambandið hefur undirritað og byggist á samningi um 

flutninga í lofti sem Sambandið er aðili að og var undirritaður fyrir 1. janúar 2008, ef eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt:“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 11. desember 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. BOGNER-STRAUSS 

forseti. 

 __________  


