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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/502 

frá 25. mars 2019 

um sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í flugsamgöngum að því er varðar útgöngu 

Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu (*) 

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) Hinn 29. mars 2017 lagði Bretland fram tilkynningu um þá fyrirætlan sína að ganga úr Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans 

um Evrópusambandið. Sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland frá og með þeim degi þegar útgöngusamningur öðlast gildi 

eða, sé ekki um slíkan samning að ræða, tveimur árum eftir tilkynninguna, þ.e. 30. mars 2019, nema leiðtogaráðið, í 

samráði við Bretland, ákveði einróma að framlengja það tímabil. 

2) í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 (3) eru ákvörðuð skilyrði fyrir því að flugrekendur geti öðlast 

flugrekstrarleyfi í Sambandinu og frelsi til að veita flugþjónustu innan ESB ákvarðað. 

3) Útganga Bretlands úr Sambandinu myndi, að því er varðar samskipti þess við hin tuttugu og sjö aðildarríkin og ef ekki 

er um að ræða nein sérákvæði, fela í sér niðurfellingu allra réttinda og skyldna sem leiða af lögum Sambandsins að því 

er varðar markaðsaðgang, eins og ákvarðað er með reglugerð (EB) nr. 1008/2008. 

4) Því er nauðsynlegt að grípa til tímabundinna ráðstafana sem gera flugrekendum með leyfi í Bretlandi, kleift að veita 

flutningaþjónustu í lofti á milli yfirráðasvæðis þess síðarnefnda og hinna 27 aðildarríkjanna. Til að tryggja viðeigandi 

jafnvægi milli Bretlands og hinna aðildarríkjanna ættu réttindin, sem veitt eru í þessu samhengi, að vera bundin því 

skilyrði að Bretland veiti flugrekendum, sem hafa leyfi til að starfa í Evrópusambandinu, jafngild réttindi og að þau séu 

háð tilteknum skilyrðum sem tryggja sanngjarna samkeppni. 

5) Til að endurspegla tímabundinn þátt þessarar reglugerðar ætti beiting hennar að takmarkast við stuttan tíma án þess að 

það hafi áhrif á mögulegar samningaviðræður og mögulega gildistöku síðari samnings við Bretland, sem varðar veitingu 

flugþjónustu, sem Sambandið er aðili að. Framkvæmdastjórnin ætti, eins fljótt og auðið er, á grundvelli tilmæla frá 

Sambandinu, að fá heimild til að ganga frá heildarsamningi við Bretland um flugþjónustu. Gera ætti slíkan samning og 

ganga ætti frá honum án tafar. 

6) Til að viðhalda tengjanleikastigi, sem er í þágu beggja aðila, ætti að gera ráð fyrir samstarfsfyrirkomulagi um markaðs-

setningu, eins og sameiginlegt flugnúmer, fyrir bæði flugrekendur í Bretlandi og flugrekendur í Sambandinu í samræmi 

við meginregluna um gagnkvæmni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 85I, 27.3.2019, bls. 49. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2019 frá 

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

(1) Álit frá 20. febrúar 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 13. mars 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 19. mars 2019. 

(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). 
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7) Í ljósi óvenjulegra og sérstakra aðstæðna, sem gera kröfu um samþykkt þessarar reglugerðar, og í samræmi við sáttmálana 

þykir rétt að Sambandið beiti tímabundið viðeigandi sameiginlegum valdheimildum sem því eru veittar samkvæmt 

sáttmálunum. Hins vegar ættu hvers konar áhrif þessarar reglugerðar á skiptingu valdheimilda milli Sambandsins og 

aðildarríkjanna að lúta ströngum tímatakmörkunum. Því ætti Sambandið einungis að beita valdheimildunum með hliðsjón 

af gildistíma þessarar reglugerðar. Í samræmi við það ætti Sambandið að hætta beitingu sameiginlegu valdheimildanna um 

leið og þessi reglugerð hættir að gilda. Í samræmi við 2. mgr. 2. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins munu 

aðildarríkin því beita valdheimildum sínum aftur frá og með þeim tímapunkti. Enn fremur ber að hafa hugfast, eins og sett 

er fram í bókun 25 um beitingu sameiginlegra valdheimilda, sem fylgir með í viðauka við sáttmálann um Evrópusambandið 

og sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins, að gildissvið valdheimildanna í þessari reglugerð, sem Sambandið beitir, 

tekur einungis til þeirra þátta sem falla undir þessa reglugerð en taka ekki til sviðsins til heild. Ákvarða skal valdheimildir 

Sambandsins annars vegar og aðildarríkjanna hins vegar, að því er varðar gerð alþjóðasamninga á sviði flutninga í lofti, í 

samræmi við sáttmálana og að teknu tilliti til viðeigandi löggjafar Sambandsins. 

8) Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1008/2008, í því skyni að viðhalda gildum flugrekstrarleyfum, skulu flugrekendur í 

Sambandinu ávallt uppfylla kröfurnar um eignarhald og yfirráð sem settar eru fram í þeirri reglugerð. Ef Bretland gengur úr 

Sambandinu án útgöngusamnings er líklegt að sumir flugrekendur í Sambandinu eigi í erfiðleikum með að uppfylla þær 

kröfur frá og með útgöngudeginum. Því er nauðsynlegt að gera viðeigandi viðbúnaðarráðstafanir. Í samræmi við 

meginregluna um jafna meðferð og meðalhóf ættu þær ráðstafanir að takmarkast við það sem er bráðnauðsynlegt til að unnt 

sé að leysa vandamálin sem skapast í kjölfar þess ef Bretland gengur úr Sambandinu án samnings. Í ljósi sömu 

meginreglunnar er einnig nauðsynlegt að koma á fyrirkomulagi til að gera kleift að fylgjast náið með því hversu vel gengur 

að uppfylla kröfurnar um eignarhald og yfirráð og til að afturkalla flugrekstrarleyfi ef heimild er fyrir því. Til að koma í veg 

fyrir að rekstur stöðvist án nokkurs fyrirvara og sér í lagi að gera kleift að koma farþegum til síns heima, sem verða fyrir 

áhrifum af völdum rekstrarstöðvunar, ætti afturköllun flugrekstrarleyfis, sem samrýmist ekki kröfunum, að taka gildi 

tveimur vikum eftir að ákvörðun hefur verið tekin um afturköllun ef ekki hefur verið lögð fram nein áætlun um aðgerð til 

úrbóta.  

9) Þessi reglugerð ætti ekki að koma í veg fyrir að aðildarríki gefi út leyfi til handa flugrekendum í Sambandinu til að 

starfrækja áætlunarflug á grundvelli réttinda, sem Bretland hefur veitt þeim, sem svipar til aðstæðna sem skapast í 

tengslum við alþjóðasamninga. Að því er varðar þessi leyfi ættu aðildarríkin ekki mismuna flugrekendum í Sambandinu.  

10) Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu að leysa vandamálin sem gætu haft áhrif á gildandi áætlanir um flugumferð 

vegna útgöngu Bretlands úr Sambandinu. Einkum ætti að grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja fullt samræmi við 

þessar áætlanir og tryggja, eins og auðið er, að umskiptin verði með sem skipulegustum hætti til að koma í veg fyrir 

röskun fyrir farþega og fyrirtæki í Sambandinu. 

11) Til að tryggja samræmd skilyrði við framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni framkvæmdarvald 

varðandi samþykkt ráðstafana til að tryggja sanngjarna gagnkvæmni milli réttinda, sem Sambandið og Bretland veita 

flugrekendum hvor annars einhliða, og til að tryggja að flugrekendur í Sambandinu geti keppt við flugrekendur í Bretlandi 

við sanngjörn skilyrði að því er varðar veitingu flugþjónustu. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (4). Þar eð beiting þess gæti mögulegt haft áhrif á tengjanleika í 

flugsamgöngum í aðildarríkjunum ætti að samþykkja þær ráðstafanir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina. Í 

tilhlýðilega rökstuddum tilvikum og þegar brýna nauðsyn ber til ætti framkvæmdastjórnin að samþykkja fram-

kvæmdargerðir sem öðlast gildi þegar í stað. Slík rökstudd tilvik gætu varðar þau tilvik þegar Bretland veitir flugrekendum 

í Sambandinu ekki jafngild réttindi og skapar þar með augljóst ójafnvægi eða í tilvikum þar sem óhagstæðari 

samkeppnisskilyrði þeirra en flugrekenda í Bretlandi, í tengslum við veitingu flugþjónustu sem fellur undir þessa reglugerð, 

ógnar efnahagslegum lífvænleika flugrekenda í Sambandinu.  

12) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að mæla fyrir um bráðabirgðaráðstafanir 

sem gilda um flutninga í lofti milli Sambandsins og Bretlands ef enginn útgöngusamningur er fyrir hendi, og því verður 

betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þess og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í 

samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við 

meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til 

að ná þessu markmiði.  

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 

eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 
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13) Gildissvið þessarar reglugerðar og hvers konar vísun í Bretland í þessari reglugerð tekur ekki til Gíbraltar. 

14) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á lagalega stöðu Konungsríkisins Spánar að því er varðar yfirráðarétt yfir landsvæðinu 

þar sem flugvöllurinn er staðsettur. 

15) Ákvæði þessarar reglugerðar ættu að öðlast gildi sem fyrst og ættu, að meginreglu til, að gilda frá og með deginum eftir 

að sáttmálarnir hætta að gilda um Bretland nema útgöngusamningur við Bretland hafi tekið gildi fyrir þann dag. Hins 

vegar ættu tiltekin ákvæði að gilda frá og með gildistöku þessarar reglugerðar til að nauðsynleg stjórnsýslumeðferð geti 

farið fram eins fljótt og auðið er.  

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gildissvið 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um tímabundnar ráðstafanir sem gilda um flutninga í lofti milli Sambandsins og Sameinaða 

konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands („Bretlands“) í kjölfar útgöngu þess úr Sambandinu. 

2. gr. 

Beiting valdheimildar 

1. Beiting valdheimildar í Sambandinu, samkvæmt þessari reglugerð, skal takmarkast við gildistíma þessarar reglugerðar, 

eins og skilgreint er í 4. mgr. 16. gr. Við lok þessa tímabils skal Sambandið tafarlaust hætta að beita þeirri valdheimild og 

aðildarríkin skulu beita sínum valdheimildum aftur í samræmi við 2. mgr. 2. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

2. Beiting valdheimildar Sambandsins, samkvæmt þessari reglugerð, skal ekki hafa áhrif á valdheimild aðildarríkjanna varðandi 

flugréttindi í tengslum við væntanlegar eða yfirstandandi samningaviðræður um, undirskrift á eða gerð alþjóðasamninga varðandi 

flugþjónustu við hvaða annað þriðja land sem er og við Bretland með hliðsjón af því tímabili eftir að þessi reglugerð hættir að 

gilda.  

3. Beiting valdheimildar Sambandsins, sem um getur í 1. mgr., tekur einungis til þáttanna sem falla undir gildissvið þessarar 

reglugerðar.  

4. Þessi reglugerð er með fyrirvara um valdheimildir Sambandsins annars vegar og aðildarríkjanna hins vegar á sviði 

flutninga í lofti að því er varðar aðra þætti en þá sem falla undir gildissvið þessarar reglugerðar.  

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 1. „flutningar í lofti“: flutningar með loftfari á farþegum, farangri, farmi og pósti, sitt í hvoru lagi eða saman, sem haldið er 

úti fyrir almenning gegn greiðslu eða leigugjaldi, þ.m.t. áætlunarflug og óreglubundið flug, 

 2. „millilandaflutningar í lofti“: flutningar í lofti um loftrými sem er yfir yfirráðasvæði fleiri en eins ríkis, 

 3. „flugrekandi í Sambandinu“: flugrekandi með gilt flugrekstrarleyfi sem lögbært leyfisyfirvald hefur veitt honum í 

samræmi við II. kafla reglugerðar (EB) nr. 1008/2008, 

 4. „flugrekandi í Bretlandi“: flugrekandi sem: 

a) hefur höfuðstöðvar sínar í Bretlandi og  
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b) uppfyllir annað af tveimur eftirfarandi skilyrðum: 

i. að Bretland og/eða ríkisborgarar Bretlands eigi meira en 50% í fyrirtækinu og stjórni því í raun, beint eða óbeint, 

fyrir tilstuðlan eins eða fleiri annarra fyrirtækja eða 

ii. að aðildarríki Sambandsins og/eða ríkisborgarar aðildarríkja Sambandsins og/eða önnur aðildarríki Evrópska 

efnahagssvæðisins og/eða ríkisborgarar slíkra ríkja, í hvaða samsetningu sem er, hvort sem þau eru ein og sér eða 

ásamt Bretlandi og/eða ríkisborgarar Bretlands, eigi meira en 50% í fyrirtækinu og stjórni því í raun, beint eða 

óbeint, fyrir tilstuðlan eins eða fleiri annarra fyrirtækja, 

c) í því tilviki sem um getur í ii. lið b-liðar, hefur gilt flugrekstrarleyfi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1008/2008 á 

deginum fyrir fyrsta dag beitingar þessar reglugerðar sem um getur í 2. mgr. 16. gr., 

 5. „stjórnun í raun“: tengsl sem til er stofnað á grundvelli réttinda, samninga eða með einhverjum öðrum hætti sem, annaðhvort 

sérstaklega eða samanlagt og með hliðsjón af staðreyndum eða lagalegum sjónarmiðum, gera kleift að hafa afgerandi áhrif, 

beint eða óbeint, á fyrirtæki, einkum að því er varðar: 

a) réttindi til að nota allar eignir fyrirtækis eða hluta þeirra, 

b) réttindi eða samninga sem hafa afgerandi áhrif á samsetningu, atkvæðagreiðslu eða ákvarðanir deilda fyrirtækis eða 

með öðrum hætti hafa afgerandi áhrif á það hvernig fyrirtæki hagar rekstri sínum, 

 6. „samkeppnislög“: lög sem taka á eftirfarandi háttsemi, í því tilviki þegar þau hafa áhrif á flutningaþjónustu í lofti: 

a) háttsemi sem felur í sér: 

i. gerð samninga milli flugrekenda, ákvarðanir samtaka flugrekenda og samstilltar aðgerðir sem miða að því eða 

hafa þau áhrif að koma í veg fyrir, takmarka eða raska samkeppni, 

ii. misnotkun eins eða fleiri flugrekenda á markaðsráðandi stöðu, 

iii. ráðstafanir sem Bretland grípur til eða viðheldur, að því er varðar opinber fyrirtæki og fyrirtæki sem Bretland 

veitir sérréttindi eða einkaréttindi sem stríða gegn ákvæðum i. og ii. liðar og 

b) samruna flugrekenda, sem hafa í för með sér verulega röskun á virkri samkeppni, einkum þegar yfirburðastaða 

myndast eða styrkist, 

 7. „styrkur“: hvers konar fjárframlag sem flugrekandi eða flugvöllur fær frá ríkisstjórninni eða einhverjum öðrum opinberum 

aðila, á hvaða stjórnsýslustigi sem er, sem er til hagsbóta fyrir móttakanda og felur í sér: 

a) beina millifærslu fjármuna, s.s. á formi styrkveitinga, lánveitinga eða eiginfjáraukningar, mögulega beina millifærslu 

fjármuna, yfirtöku á skuldbindingum, s.s. á formi lánatrygginga, fjármagnsinnspýtinga, eignarhalds, varnar gegn gjald-

þroti eða trygginga, 

b) gjaldfallnar tekjur sem eru gefnar eftir eða ekki innheimtar, 

c) veitingu vara eða þjónustu, að undanskildum almennum innviðum, eða kaup á vörum eða þjónustu eða 

d) framkvæmd greiðslna í fjármögnunarkerfi eða að einkaaðila er falið er gert að framkvæma eitt eða fleiri þeirra 

verkefna sem tilgreind eru í a-, b- og c-lið og hvíla venjulega á ríkisstjórninni eða öðrum opinberum aðila og sem í 

reynd eru í engu frábrugðin hefðbundnum verkefnum ríkisstjórna, 

fjárframlag frá ríkisstjórn eða öðrum opinberum aðila telst ekki vera til hagsbóta ef aðili á einkamarkaði, sem stjórnast 

eingöngu af arðsemissjónarmiðum og er í sömu stöðu og hlutaðeigandi opinber aðili, myndi hafa veitt sambærilegt fjár-

framlag, 

 8. „óháð samkeppnisyfirvald“: yfirvald sem er í forsvari fyrir beitingu og framfylgd samkeppnislaga og hefur þar að auki 

eftirlit með styrkjum og uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 

a) yfirvaldið hefur rekstrarlegt sjálfstæði og hefur yfir að ráða nægilegum úrræðum sem eru nauðsynleg til að það geti 

innt af hendi verkefni sín, 

b) við framkvæmd skyldna sinna og beitingu valdheimilda sinna er yfirvaldinu tryggt nauðsynlegt óhæði frá stjórnmála-

legum áhrifum eða öðrum utanaðkomandi áhrifum og starfar það af óhlutdrægni og 

c) ákvarðanir yfirvaldsins eru háðar endurskoðun dómstóla,  
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 9. „mismunun“: hvers konar aðgreining, án hlutlægs rökstuðnings að því er varðar afhendingu vöru eða þjónustu, þ.m.t. 

opinber þjónusta, sem notuð er til að starfrækja flutningaþjónustu í lofti eða að því er varðar meðferð opinberra yfirvalda 

þar á með tilliti til slíkrar þjónustu, 

10. „flutningar með áætlunarflugi“: röð flugferða sem einkennast af öllum eftirfarandi atriðum: 

a) í hverju flugi eru sæti og/eða rými til flutnings á farmi og/eða pósti boðin almenningi til kaups (annaðhvort beint frá 

flugrekanda eða frá viðurkenndum umboðsaðilum hans), 

b) flogið er á milli sömu flugvalla, tveggja eða fleiri, annaðhvort: 

i. samkvæmt birtri áætlun eða 

ii. með svo reglulegum eða tíðum ferðum að telja má að um reglubundnar ferðir sé að ræða, 

11. „óreglubundið flutningaflug“: flutningaflug annað en áætlunarflug, 

12. „yfirráðasvæði Sambandsins“: yfirráðasvæði á landi, innsævi og í landhelgi aðildarríkjanna þar sem sáttmálinn um Evrópu-

sambandið og sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins gilda, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessum 

sáttmálum sem og loftrýmið fyrir ofan aðildarríkin, 

13. „yfirráðasvæði Bretlands“: yfirráðasvæði á landi, innsævi og í landhelgi Bretlands sem og loftrýmið þar fyrir ofan, 

14. „Chicago-samningurinn“: Chicago-samningur um alþjóðlegt almenningsflug sem var undirritaður í Chicago 

7. desember 1944. 

4. gr. 

Flugréttindi 

1. Flugrekendum í Bretlandi er heimilt, að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð: 

a) að fljúga yfir yfirráðasvæði Sambandsins án þess að lenda, 

b) að hafa viðkomu á yfirráðasvæði Sambandsins án viðskipta, í skilningi Chicago-samningsins um alþjóðlegt almenningsflug, 

c) að annast áætlunarbundna millilandaflutninga í lofti og óreglubundna millilandaflutninga í lofti fyrir farþega, samsetningu 

af farþegum og farmi ásamt flug með farm eingöngu milli hvaða tveggja staða sem er þar sem annar þeirra er á 

yfirráðasvæði Bretlands og hinn á yfirráðasvæði Sambandsins, 

d) í hámark fimm mánuði frá og með fyrsta degi sem reglugerðin kemur til framkvæmda, eins og sett er fram í fyrstu 

undirgrein 2. mgr. 16. gr., að annast áætlunarbundna millilandaflutninga í lofti og óreglubundna millilandaflutninga í lofti 

milli hvaða tveggja staða sem er þar sem annar þeirra er á yfirráðasvæði Sambandsins og hinn á yfirráðasvæði þriðja lands, 

sem hluta af þjónustu þar sem uppruna- eða ákvörðunarstaður er á yfirráðasvæði Bretlands; samanlögð árstíðarbundin geta, 

sem flugrekendur frá Bretlandi eiga að veita í tengslum við þessa þjónustu, skal ekki fara yfir heildarfjölda flugferða sem 

þessir flugrekendur starfrækja í tengslum við þessa þjónustu, í réttu hlutfalli við tímalengd, samkvæmt sumar- og 

vetrarárstíð Alþjóðasambands flugfélaga á árinu 2018, 

e) í hámark sjö mánuði frá og með fyrsta degi sem reglugerðin kemur til framkvæmda, eins og sett er fram í fyrstu undirgrein 

2. mgr. 16. gr., að halda áfram að starfrækja áætlunarflug á leiðum sem eru háðar skyldu um opinbera þjónustu þar sem 

réttur til starfrækslu hefur verið veittur í samræmi við 16. og 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 fram að þeim degi sem 

þessi reglugerð kemur til framkvæmda, sbr. þó samræmi við skilyrðin fyrir viðkomandi þjónustu sem sett eru fram í 

reglugerð (EB) nr. 1008/2008.  

2. Aðildarríkin skulu nýta tímabilið, sem um getur í e-lið 1. mgr., til að gera nauðsynlegar ráðstafanir í því skyni að tryggja 

að opinbera þjónustan, sem telst nauðsynleg, haldi áfram eftir að tímabilinu lýkur, í samræmi við 16. og 17. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1008/2008.  

3. Aðildarríkin skulu hvorki semja né gera tvíhliða samninga eða samkomulög við Bretland um málefni sem falla undir 

gildissvið þessarar reglugerðar að því er varðar tímabilið sem þessi reglugerð gildir. Að því er þetta tímabil varðar skulu þau 

ekki veita flugrekendum í Bretlandi, í tengslum við tengjanleika í flugsamgöngum, önnur réttindi en þau sem veitt eru 

samkvæmt þessari reglugerð.  
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5. gr. 

Samstarfsfyrirkomulag um markaðssetningu 

1. Heimilt er að veita flugþjónustu, í samræmi við 4. gr. þessarar reglugerðar, innan ramma samstarfsfyrirkomulags um 

markaðssetningu, eins og föst sætakaup, sameiginlegt flugnúmer, sem hér segir: 

a) flugrekandi í Bretlandi getur starfað sem flugrekandi sem selur flutninga gagnvart sérhverjum flugrekanda sem annast 

loftflutninga sem er flugrekandi í Sambandinu eða í Bretlandi eða gagnvart sérhverjum flugrekanda sem annast 

loftflutninga í þriðja landi sem, samkvæmt lögum Sambandsins, eða, eftir því sem við á, samkvæmt lögum hlutaðeigandi 

aðildarríkis eða aðildarríkja, nýtur nauðsynlegra flugréttinda sem og réttinda fyrir flugrekendur sína til að beita þessum 

réttindum með því að nota fyrirkomulagið sem um er að ræða,  

b) flugrekandi í Bretlandi getur starfað sem flugrekandi sem annast loftflutninga gagnvart sérhverjum flugrekanda sem selur 

loftflutninga sem er flugrekandi í Sambandinu eða í Bretlandi eða gagnvart sérhverjum flugrekanda sem selur loftflutninga í 

þriðja landi sem, samkvæmt lögum Sambandsins, eða, eftir því sem við á, samkvæmt lögum hlutaðeigandi aðildarríkis eða 

aðildarríkja, nýtur nauðsynlegra réttinda á viðkomandi leiðum sem og réttinda fyrir flugrekendur sína til að beita þessum 

réttindum með því að nota fyrirkomulagið sem um er að ræða. 

2. Ekki í neinu tilviki skal beiting samstarfsfyrirkomulags um markaðssetningu, hvort sem um er að ræða flugrekanda sem 

annast loftflutninga eða flugrekanda sem selur loftflutninga, hafa í för með sér að flugrekandi í Bretlandi neyti annarra réttinda 

en þeirra sem kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr.  

3. Ekki í neinu tilviki skal túlka réttindin, sem veitt eru flugrekendum í Bretlandi skv. 1. mgr., þannig að þau gefi 

flugrekendum í þriðja landi önnur réttindi en þau sem þau njóta samkvæmt lögum Sambandsins eða samkvæmt lögum 

hlutaðeigandi aðildarríkis eða aðildarríkja.  

4. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu fara fram á það að lögbær yfirvöld sín samþykki fyrirkomulagið, sem um getur í 1. mgr., í 

því skyni að sannreyna að skilyrðin, sem sett eru fram í þessari grein, og gildandi kröfur Sambandinu og landslög, einkum 

varðandi öryggi og vernd, séu uppfyllt. 

6. gr. 

Leiga á loftfari 

1. Þegar flugrekandi í Bretlandi neytir réttindanna, sem kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr., er honum heimilt að veita 

flugþjónustu með sínum eigin loftförum og í eftirfarandi tilvikum:  

a) með því að nota loftfar sem er leigt án áhafnar frá hvaða leigusala sem er, 

b) með því að nota loftfar sem er leigt án áhafnar frá hvaða flugrekanda í Bretlandi sem er, 

c) með því að nota loftfar sem er leigt án áhafnar af flugrekanda frá hvaða landi sem er nema Bretlandi, að því tilskildu að 

leigan sé rökstudd á grundvelli sérstakra þarfa, árstíðabundinnar þarfar á getu eða rekstrarerfiðleika leigutaka og 

leigutíminn sé ekki lengri en bráðnauðsynlegt er til að uppfylla þessar þarfir eða til að komast yfir þessa erfiðleika. 

2. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu fara fram á það að lögbær yfirvöld sín samþykki fyrirkomulagið, sem um getur í 1. mgr., í 

því skyni að sannreyna að skilyrðin, sem sett eru fram þar, og gildandi kröfur Sambandsins og landslög, einkum varðandi 

öryggi og vernd, séu uppfyllt. 

7. gr. 

Meðhöndlun flugrekstrarleyfa með hliðsjón af kröfum um eignarhald og yfirráð 

1. Þrátt fyrir 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008, ef flugrekandi, sem er handhafi flugrekstrarleyfis sem annað aðildarríki 

en Bretland gefur út, hættir að uppfylla kröfurnar, sem settar eru fram í f-lið 4. gr. þeirrar reglugerðar („kröfur um eignarhald og 

yfirráð“) vegna útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu, skal sú vanræksla að 

uppfylla ekki þessar kröfur ekki hafa áhrif á gildi flugrekstrarleyfisins fyrr en sex mánaða tímabilið rennur út, frá og með fyrsta 

degi sem reglugerðin kemur til framkvæmda, eins og sett er fram í fyrstu undirgrein 2. mgr. 16. gr. þessarar reglugerðar, að því 

tilskildu að skilyrðin, sem sett eru fram í 2. til 5. mgr. þessarar greinar, hafi verið uppfyllt.   



Nr. 38/182 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.5.2019 

 

2. Innan tveggja vikna frá gildistöku þessarar reglugerðar skal flugrekandinn leggja fyrir lögbært leyfisyfirvald áætlun um 

aðgerð til úrbóta. Sú áætlun skal fela í sér greinargerð um fullgildar og nákvæmar ráðstafanir sem ætlunin er að gera til að 

uppfylla að fullu kröfurnar um eignarhald og yfirráð en þó í fyrsta lagi fyrsta daginn eftir að tímabilið, sem um getur í 1. mgr. 

þessarar greinar, hefst. Ef flugrekandinn hefur ekki lagt fram áætlun innan tímamarkanna skal lögbæra leyfisyfirvaldið, eftir að 

hafa gefið hlutaðeigandi flugrekanda kost á að koma með sínar athugasemdir, afturkalla flugrekstrarleyfið þegar í stað en þó í 

fyrsta lagi frá og með deginum sem um getur í fyrstu undirgrein 2. mgr. 16. gr., og tilkynna framkvæmdastjórninni um það. Slík 

afturköllun skal gilda tveimur vikum eftir að leyfisyfirvöldin tóku ákvörðun sína en þó í fyrsta lagi frá og með deginum sem um 

getur í 2. mgr. 16. gr. Lögbæra leyfisyfirvaldið skal tilkynna flugrekandanum og framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína  

3. Ef hlutaðeigandi flugrekandi hefur lagt fram áætlun um aðgerðir til úrbóta innan tímamarkanna, sem um getur í 2. mgr., 

skal lögbæra leyfisyfirvaldið, innan tveggja mánaða frá viðtöku áætlunarinnar, meta hvort aðgerðirnar, sem eru settar fram þar, 

myndu hafa í för með sér að farið yrði að öllu leyti að kröfunum um eignarhald og yfirráð í síðasta lagi fyrsta daginn eftir að 

tímabilið, sem um getur í 1. mgr. hefst og hvort líklegt sé að flugrekandinn myndi ljúka þessum aðgerðum fyrir þann dag. 

Lögbæra leyfisyfirvaldið skal tilkynna flugrekandanum og framkvæmdastjórninni um mat sitt.  

4. Ef lögbæra leyfisyfirvaldið, eftir að hafa gefið hlutaðeigandi flugrekanda kost á að koma með athugasemdir sínar, kemst 

að því að aðgerðir áætlunarinnar myndu ekki hafa í för með sér að farið yrði að öllu leyti að kröfunum um eignarhald og yfirráð 

í síðasta lagi fyrsta daginn eftir að tímabilið, sem um getur í 1. gr., hefst eða að ólíklegt sé að flugrekandinn muni ljúka 

aðgerðunum fyrir þann dag, er því heimilt að afturkalla flugrekstrarleyfið þegar í stað. Slík afturköllun skal gilda tveimur vikum 

eftir að leyfisyfirvöldin tóku ákvörðun sína. Lögbæra leyfisyfirvaldið skal tilkynna flugrekandanum og framkvæmdastjórninni 

um ákvörðun sína 

5. Ef lögbæra leyfisyfirvaldið kemst að því að aðgerðirnar, sem settar eru fram í áætluninni, myndu hafa í för með sér að 

farið yrði að öllu leyti að kröfunum um eignarhald og yfirráð í síðasta lagi fyrsta daginn eftir að tímabilið, sem um getur í 1. gr., 

hefst og líklegt sé að flugrekandinn myndi ljúka þessum aðgerðum fyrir þann dag skal það halda áfram að vakta náið 

framkvæmd áætlunarinnar og tilkynna framkvæmdastjórninni reglulega um niðurstöður sínar. 

6. Við lok tímabilsins, sem um getur í 1. mgr., skal lögbæra leyfisyfirvaldið ákvarða hvort flugrekandinn uppfylli að öllu 

leyti kröfurnar um eignarhald og yfirráð. Ef lögbæra leyfisyfirvaldið ákvarðar, eftir að hafa gefið hlutaðeigandi flugrekanda 

kost á að leggja fram athugasemdir sínar, að flugrekandinn fari ekki að öllu leyti að kröfunum um eignarhald og yfirráð, skal 

það afturkalla flugrekstrarleyfið frá og með fyrsta degi eftir að tímabilið, sem um getur í 1. mgr., hefst. 

7. Ef framkvæmdstjórnin kemst að því, eftir að hafa gefið hlutaðeigandi lögbæru leyfisyfirvaldi og hlutaðeigandi 

flugrekanda kost á að leggja fram athugasemdir sínar, að lögbæra leyfisyfirvaldið hafi ekki afturkallað viðeigandi 

flugrekstrarleyfi, þar sem slíkrar afturköllunar er krafist skv. 2. eða 6. mgr. þessarar greinar, skal framkvæmdastjórnin, í 

samræmi við aðra undirgrein 3. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008, fara fram á það við lögbæra leyfisyfirvaldið að það 

afturkalli flugrekstrarleyfið. Þriðja og fjórða undirgrein 3. mgr. 15. gr. þeirrar reglugerðar skal gilda.  

8. Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á beitingu neinna annarra ákvæða reglugerðar (EB) nr. 1008/2008. 

8. gr. 

Jafngildi réttinda 

1. Framkvæmdastjórnin skal vakta þau réttindi sem Bretland veitir flugrekendum í Sambandinu og skilyrðunum fyrir að 

neyta þeirra. 

2. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu að réttindin, sem Bretland veitir flugrekendum í Sambandinu séu ekki, 

að lögum eða í reynd, jafngild þeim réttindum sem flugrekendum í Bretlandi er veitt, samkvæmt þessari reglugerð, eða að þessi 

réttindi séu ekki jafn aðgengileg öllum flugrekendum í Sambandinu, skal framkvæmdastjórnin, án tafar, og til að endurheimta 

jafngildi réttindanna samþykkja framkvæmdargerðir til að: 

a) setja takmarkanir á leyfilega getu flutninga með áætlunarflugi, sem er tiltæk flugrekendum í Bretlandi og fara fram á það 

við aðildarríkin að þau aðlagi flugrekstrarleyfi flugrekenda í Bretlandi, bæði núverandi leyfi og nýlega veitt leyfi, til 

samræmis við það,  

b) fara fram á það við aðildarríkin að þau synji, felli tímabundið úr gildi eða afturkalli fyrrnefnd flugrekstrarleyfi eða 

c) innleiða fjárhagslegar skuldbindingar eða rekstrartakmarkanir.  
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Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 15. gr. Ef í 

tilhlýðilega rökstuddum tilvikum um er að ræða alvarlegan skort á jafngildi, skv. 2. mgr., og þegar brýna nauðsyn ber til skal 

samþykkja framkvæmdargerðirnar í samræmi við flýtimeðferðina sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 

9. gr. 

Sanngjörn samkeppni 

1. Framkvæmdastjórnin skal vakta samkvæmt hvaða skilyrðum flugrekendur frá Sambandinu keppa við flugrekendur frá 

Bretlandi að því er varðar veitingu flutningaþjónustu í lofti sem fellur undir þessa reglugerð. 

2. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu að einhverjar þær aðstæður sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar 

geri það að verkum að umrædd skilyrði séu töluvert óhagstæðari en þau sem flugrekendur í Bretlandi njóta skal hún, án tafar, 

og til að ráða bót á þessum aðstæðum, samþykkja framkvæmdargerðir til að: 

a) setja takmarkanir á leyfilega getu flutninga með áætlunarflugi, sem er tiltæk flugrekendum í Bretlandi og fara fram á það 

við aðildarríkin að þau aðlagi flugrekstrarleyfi flugrekenda í Bretlandi, bæði núverandi leyfi og nýlega veitt leyfi, til 

samræmis við það, 

b) fara fram á það við aðildarríkin að þau synji, felli tímabundið úr gildi eða afturkalli fyrrnefnd flugrekstrarleyfi fyrir suma 

eða alla flugrekendur í Bretlandi eða 

c) innleiða fjárhagslegar skuldbindingar eða rekstrartakmarkanir. 

Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 15. gr. Ef í 

tilhlýðilega rökstuddum tilvikum um er ræða að ógnun við efnahagslegan lífvænleika rekstrar eins eða fleiri flugrekenda í 

Sambandinu og þegar brýna nauðsyn ber til skal samþykkja framkvæmdagerðirnar í samræmi við flýtimeðferðina sem um getur 

í 3. mgr. 15. gr. 

3. Framkvæmdargerðirnar, sem um getur í 2. mgr., skulu, að uppfylltum þeim skilyrðum sem tilgreind eru í þeirri málsgrein, 

samþykktar til að ráða bót á eftirfarandi aðstæðum: 

a) Bretland veitir styrki, 

b) Bretland hefur ekki innleitt samkeppnislög eða beitir þeim ekki með skilvirkum hætti, 

c) Bretland hefur ekki komið á eða viðhaldið óháðu samkeppnisyfirvaldi, 

d) Bretland beitir stöðlum að því er varðar vernd starfsfólks, öryggi eða umhverfið eða réttindi farþega sem eru vægari en þeir 

sem mælt er fyrir um í lögum Sambandsins, eða, ef viðeigandi ákvæði er ekki að finna í lögum Sambandsins, vægari en þeir 

sem notaðir eru í öllum aðildarríkjunum eða, hvað sem öðru líður, vægari en viðeigandi alþjóðlegir staðlar, 

e) hvers konar mismunun gagnvart flugrekendum í Sambandinu. 

4. Að því er varðar 1. mgr. er framkvæmdastjórninni heimilt að óska eftir upplýsingum frá lögbærum yfirvöldum í Bretlandi, 

flugrekendum í Bretlandi eða flugvöllum í Bretlandi. Ef lögbæru yfirvöldin í Bretlandi, flugrekendur í Bretlandi eða flugvellir í 

Bretlandi leggja ekki fram upplýsingarnar, sem óskað er eftir, innan hæfilegs frests sem framkvæmdastjórnin setur, eða leggja 

fram ófullnægjandi upplýsingar, er framkvæmdastjórninni heimilt að grípa til ráðstafananna sem um getur í 2. mgr. 

5. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 868/2004 (5) gildir ekki um málefni sem falla undir gildissvið þessarar 

reglugerðar. 

10. gr. 

Flugrekstrarleyfi 

1. Með fyrirvara um löggjöf Sambandsins og landslöggjöf á sviði flugöryggis, í því skyni að neyta réttindanna sem þeim eru 

veitt skv. 4. gr., skal farið fram á það við flugrekendur í Bretlandi að þeir sæki um flugrekstrarleyfi í hverju því aðildarríki sem 

þeir óska eftir að starfa í.  

  

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 868/2004 frá 21. apríl 2004 um vörn gegn styrkveitingum og óréttmætri verðlagningu við 

veitingu flugþjónustu, af hálfu landa utan Evrópubandalagsins, sem er flugrekendum í Bandalaginu til skaða (Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, 

bls. 1). 
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2. Við móttöku umsóknar um flugrekstrarleyfi frá flugrekanda í Bretlandi, skal hlutaðeigandi aðildarríki veita viðeigandi 

flugrekstrarleyfi án ástæðulausrar tafar, svo fremi sem: 

a) flugrekandinn í Bretlandi, sem sækir um leyfi, hafi gilt flugrekstrarleyfi í samræmi við löggjöfina í Bretlandi og 

b) að opinbert eftirlit sé haft með flugrekandanum í Bretlandi, sem sækir um leyfi, og því viðhaldið á vegum Bretlands, 

lögbæra yfirvaldinu sé tilgreint um það með skýrum hætti og flugrekandinn í Bretlandi hafi flugrekandaskírteini sem 

fyrrnefnt yfirvald lætur í té. 

3. Með fyrirvara um þörfina á að nægur tími gefist til að framkvæma nauðsynlegt mat hafa flugrekendur í Bretlandi rétt á að 

senda inn umsóknir um flugrekstrarleyfi frá og með þeim degi sem þessi reglugerð öðlast gildi. Aðildarríkin skulu hafa vald til 

að samþykkja þessar umsóknir frá og með þeim degi, svo fremi sem skilyrðin fyrir slíku samþykki séu uppfyllt. Hins vegar 

skulu allar heimildir, sem veittar eru á þann hátt, ekki taka gildi fyrr en fyrsta dag sem þessi reglugerð kemur til framkvæmda, 

eins og sett er fram skv. 2. mgr. 16. gr.  

11. gr. 

Rekstraráætlanir, áætlanir og leiðaáætlanir  

1. Flugrekendur í Bretlandi skulu leggja rekstraráætlanir, flugáætlanir og leiðaáætlanir fyrir lögbær yfirvöld í hverju 

hlutaðeigandi aðildarríki til samþykkis. Þær skulu lagðar fram a.m.k. 30 dögum áður en starfrækslan hefst. 

2. Með fyrirvara um 10. gr. er heimilt að leggja fram og samþykkja rekstraráætlanir, flugáætlanir og leiðaáætlanir fyrir 

yfirstandandi árstíð Alþjóðasambands flugfélaga á fyrsta degi sem þessi reglugerð kemur til framkvæmda, eins og sett er fram í 

2. mgr. 16. gr., og að því er varðar rekstraráætlanir, flugáætlanir og leiðaáætlanir fyrir fyrstu árstíð þar á eftir, fyrir þann dag.  

3. Þessi reglugerð skal ekki að koma í veg fyrir að aðildarríki gefi út leyfi til handa flugrekendum í Sambandinu til að 

starfrækja áætlunarflug á grundvelli réttinda sem Bretland hefur veitt þeim. Að því er varðar þessi leyfi skulu aðildarríkin ekki 

mismuna flugrekendum í Sambandinu. 

12. gr. 

Synjun, afturköllun, tímabundin ógilding og takmörkun starfsleyfis 

1. Aðildarríkin skulu synja eða, eftir því sem við á, afturkalla eða fella rekstrarleyfi flugrekanda í Bretlandi tímabundið niður ef: 

a) flugrekandinn uppfyllir ekki skilyrðin til að starfa sem flugrekandi í Bretlandi, samkvæmt þessari reglugerð, eða 

b) skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 10. gr., hafa ekki verið uppfyllt. 

2. Aðildarríkin skulu synja, afturkalla, fella tímabundið úr gildi, takmarka eða setja skilyrði fyrir rekstrarleyfi flugrekanda í 

Bretlandi eða takmarka eða setja skilyrði fyrir rekstri hans í einhverjum af eftirfarandi aðstæðum: 

a) viðeigandi öryggis- og verndarkröfur eru ekki uppfylltar, 

b) viðeigandi kröfur, sem gilda um loftfar í flutningaflugi, varðandi aðgang að, starfrækslu innan eða brottför frá 

yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis, eru ekki uppfylltar, 

c) viðeigandi kröfur varðandi aðgang að, starfsemi innan eða brottför frá yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis að því er 

varðar farþega, áhöfn, farangur, farm og/eða póst um borð í loftfari (m.a. reglur um komu, flugheimildir, aðflutning fólks, 

vegabréf, tolleftirlit og sóttvarnarráðstafanir eða, ef um póst er að ræða, reglur um póst), eru ekki uppfylltar. 

3. Aðildarríkin skulu synja, afturkalla, fella tímabundið úr gildi, takmarka eða setja skilyrði fyrir rekstrarleyfi flugrekenda  

í Bretlandi eða takmarka eða setja skilyrði fyrir rekstri þeirra, þar sem framkvæmdastjórnin krefst þess í samræmi  

við 8. eða 9. gr. 

4. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin, án tafar, um allar ákvarðanir um að synja eða 

afturkalla flugrekstrarleyfi flugrekanda í Bretlandi skv. 1. og 2. mgr.  
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13. gr. 

Skírteini og leyfi 

Aðildarríkin skulu viðurkenna lofthæfivottorð, hæfnisvottorð og skírteini, sem eru útgefin eða staðfest sem gild í Bretland, að 

því er varðar flutningaþjónustu í lofti á vegum flugrekenda í Bretlandi, samkvæmt þessari reglugerð, að því tilskildu að slík 

vottorð eða skírteini hafi verið gefin út eða staðfest sem gild samkvæmt og í samræmi við, að lágmarki, viðkomandi alþjóðlega 

staðla sem settir eru samkvæmt Chicago-samningnum um alþjóðlegt almenningsflug. 

14. gr. 

Samráð og samvinna 

1. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu hafa samráð við og starfa með lögbærum yfirvöldum í Bretlandi, eins og nauðsyn 

krefur, til að tryggja framkvæmd þessarar reglugerðar. 

2. Sé óskað eftir því skulu aðildarríkin láta framkvæmdastjórninni í té, án ótilhlýðilegrar tafar, allar upplýsingarnar, sem 

fengnar eru skv. 1. mgr., eða allar aðrar upplýsingar sem skipta máli fyrir framkvæmd 8. og 9. gr. þessarar reglugerðar. 

15. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um evrópska hagkerfið sem komið var á fót með reglugerð (EB)  

nr. 1008/2008. Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 í tengslum við 5. gr. hennar. 

16. gr. 

Gildistaka og beiting 

1. Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

2. Hún skal koma til framkvæmda frá og með deginum eftir að lög Sambandsins hætta að gilda um Bretland í samræmi við  

3. mgr. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. 

Hins vegar skulu 7. mgr. 10. gr. og 2. mgr. 11. gr. gilda frá og með gildistöku þessar reglugerðar. 

3. Þessi reglugerð skal ekki gilda ef útgöngusamningur, sem gerður er við Bretland í samræmi við 2. mgr. 50. gr. sáttmálans 

um Evrópusambandið, hefur öðlast gildi fyrir þann dag sem um getur í fyrstu undirgrein 2. mgr. 

4. Þessi reglugerð skal falla úr gildi þann dag sem fyrr ber upp af eftirfarandi: 

a) daginn sem heildarsamningur, sem gildir um veitingu flugþjónustu til Bretlands, sem Sambandið er aðili að, öðlast gildi 

eða, eftir atvikum, samningnum er beitt til bráðabirgða eða 

b) 30. mars 2020. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 25. mars 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 __________  

 


