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2019/EØS/63/12

av 6. februar 2019
om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 med hensyn til luftfartøyoperatører som Det forente kongerike
er angitt som forvaltningsmedlemsstat for(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for
handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF( 1), særlig artikkel 18a nr. 3
bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Den 29. mars 2017 underrettet Det forente kongerike om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel
50 i traktaten om Den europeiske union. Traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike fra det tidspunktet
avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, med mindre Det
europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet beslutter å forlenge fristen.

2)

Vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(2) angir Det forente kongerike som forvaltningsmedlemsstat for
visse luftfartøyoperatører. Det forente kongerikes utmelding av Unionen vil i mangel av særlige bestemmelser medføre
at Det forente kongerike ikke lenger kan anses som en forvaltningsmedlemsstat i henhold til artikkel 18a i direktiv
2003/87/EF. Dersom ingen utmeldingsavtale blir inngått med Det forente kongerike, er det derfor nødvendig å endre
vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 for å angi forvaltningsmedlemsstater for disse luftfartøyoperatørene.

3)

Endringer av listen over luftfartøyoperatører bygger på de nyeste opplysningene fra Eurocontrol.

4)

Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres.

5)

I henhold til artikkel 4 nr. 3 i rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71(3) opphører anvendelsen av rettsakter som er
fastsatt til en bestemt dato, ved slutten av den siste timen av den dag som tilsvarer nevnte dato. Denne forordning bør
derfor få anvendelse fra dagen etter at forordning (EF) nr. 748/2009 opphører å gjelde for og i Det forente kongerike i
henhold til artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union.

6)

Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig og få anvendelse bare dersom det ikke er inngått en utmeldingsavtale med
Det forente kongerike.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 12.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2019 av 29. mars 2019
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 57 av 18.7.2019, s. 16.
(1) EUT L 275 av 25.10. 2003, s. 32.
(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført
en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør
(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1).
(3) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 av
8.6.1971, s. 1).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra dagen etter at forordning (EF) nr. 748/2009 opphører å gjelde for og i Det forente kongerike i henhold til
artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union.
Denne forordning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med
artikkel 50 nr. 2 i traktaten om Den europeiske union har trådt i kraft innen nevnte dato.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 6. februar 2019.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 41 av 12.2.2019, s. 3–99.]
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