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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/2 

av 11. desember 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(3) omfatter bestemmelser som tillater leieavtaler for 

luftfartøyer som er registrert i tredjestater, blant annet avtaler om leie av luftfartøy med besetning. 

2) Slike avtaler tillates under særlige omstendigheter, for eksempel ved mangel på egnede luftfartøyer på unionsmarkedet. 

De bør være strengt tidsbegrensede og overholde sikkerhetsstandarder som tilsvarer sikkerhetsreglene som er fastsatt i 

unionsretten og nasjonal rett. 

3) Lufttransportavtalen(4) mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den ene siden og De forente stater på 

den andre siden («lufttransportavtalen») ble undertegnet 25. april 2007 og deretter endret ved en protokoll av 24. juni 2010. 

Lufttransportavtalen gjenspeiler partenes satsing på det felles målet om å fortsette å fjerne hindringer for 

markedsadgang for å sikre flest mulig fordeler for forbrukere, luftfartsselskaper, arbeidstakere og samfunnet på begge 

sider av Atlanteren. 

4) Lufttransportavtalen omfatter en åpen ordning for leie av luftfartøy med besetning mellom partene. De relevante 

bestemmelsene i artikkel 10 i lufttransportavtalen tillater avtaler om leie av luftfartøy med besetning til internasjonal 

lufttransport, forutsatt at alle parter i slike avtaler har relevant fullmakt og oppfyller vilkårene fastsatt i henhold til de 

lovene og forskriftene som partene i lufttransportavtalen normalt anvender. 

5) Relevant utvikling og tidligere drøftinger i felleskomiteen nedsatt i henhold til lufttransportavtalen har vist at en særskilt 

avtale om leie av luftfartøy med besetning der de relevante bestemmelsene i lufttransportavtalen presiseres, vil være 

gunstig for partene i lufttransportavtalen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 14.1.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 345 av 13.10.2017, s. 126 

(2) Europaparlamentets holdning av 29. november 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. desember 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 

(4) EUT L 134 av 25.5.2007, s. 4. 
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6) Ettersom en slik avtale om leie av luftfartøy med besetning vil innebære en lemping av de gjeldende tidsbegrensningene, 

vil den ha ringvirkninger for forordning (EF) nr. 1008/2008, der det er fastsatt tidsbegrensninger for tilfeller der 

luftfartsselskaper i Unionen leier luftfartøyer med besetning fra luftfartsselskaper i tredjestater. 

7) Forordning (EF) nr. 1008/2008 må derfor endres for å gjøre det mulig å lempe på tidsbegrensningene for leie av 

luftfartøy med besetning som skal fastsettes i internasjonale avtaler mellom Unionen og tredjestater. 

8) Med tanke på at Kommisjonen for tiden reviderer forordning (EF) nr. 1008/2008, herunder bestemmelsene om leie av 

luftfartøy med besetning og bestemmelsenes eventuelle konsekvenser for arbeidstakere og forbrukere, og at 

Kommisjonens revisjon kan føre til en generell revisjon av forordning (EF) nr. 1008/2008, er denne forordning 

begrenset til å bringe forordning (EF) nr. 1008/2008 i samsvar med relevante internasjonale forpliktelser. Den 

internasjonale avtalen om leie av luftfartøy med besetning bør omfatte gjensidige rettigheter og forpliktelser for begge 

parter og bygge på en eksisterende lufttransportavtale. 

9) Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 13 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1008/2008 skal innledningen lyde: 

«med mindre annet er fastsatt i en internasjonal avtale om leie av luftfartøy med besetning undertegnet av Unionen som bygger 

på en lufttransportavtale der Unionen er part, og som er signert før 1. januar 2008, ett av følgende vilkår er oppfylt:». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 11. desember 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

J. BOGNER-STRAUSS 
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