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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/502 

av 25. mars 2019 

om felles regler som sikrer grunnleggende luftfartsforbindelser i forbindelse med Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen(*) 

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) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen 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, det 

vil si fra 30. mars 2019, med mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet 

beslutter å forlenge fristen. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(3) fastsetter vilkårene for tildeling av EU-lisenser til 

luftfartsselskaper samt adgangen til å yte lufttrafikktjenester i EU. 

3) I mangel av særlige bestemmelser vil Det forente kongerikes utmelding av Unionen avslutte alle rettigheter og 

forpliktelser som følger av unionsretten med hensyn til markedsadgang som fastsatt ved forordning (EF) nr. 1008/2008 

når det gjelder forholdet mellom Det forente kongerike og de gjenværende 27 medlemsstatene. 

4) Det er derfor nødvendig å fastsette midlertidige tiltak som gjør at luftfartsselskaper som har lisens i Det forente 

kongerike, kan yte lufttransporttjenester mellom sistnevntes territorium og de gjenværende 27 medlemsstatene. For å 

sikre en riktig balanse mellom Det forente kongerike og de gjenværende 27 medlemsstatene bør de rettighetene som gis, 

betinges av at Det forente kongerike gir tilsvarende rettigheter til luftfartsselskaper som har lisens i Unionen, og bør 

være underlagt visse vilkår som sikrer rettferdig konkurranse. 

5) For å gjenspeile dens midlertidige karakter bør anvendelsen av denne forordning begrenses til en kort periode, uten at 

dette berører eventuelle forhandlinger om og ikrafttredelse av en framtidig avtale med Det forente kongerike om yting 

av lufttrafikktjenester, der Unionen er part. Kommisjonen bør etter egen anbefaling så snart som mulig gis tillatelse til å 

forhandle om en omfattende lufttransportavtale med Det forente kongerike. En slik avtale bør framforhandles og inngås 

så snart som mulig. 

6) For å opprettholde gjensidig fordelaktige forbindelser bør avtaler om samvirkende markedsføring, for eksempel felles 

rutenumre, planlegges for både britiske og Unionens luftfartsselskaper i samsvar med gjensidighetsprinsippet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 I av 27.3.2019, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2019 av  

11. april 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 57 av 

18.7.2019, s. 29. 

(1) Uttalelse avgitt 20. februar 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 19. mars 2019. 

(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). 
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7) Med tanke på de ekstraordinære og unike omstendighetene som gjør det nødvendig å vedta denne forordning, og i 

samsvar med traktatene, er det hensiktsmessig at Unionen midlertidig utøver den relevante delte myndigheten som den 

er tillagt gjennom traktatene. Alle eventuelle følger av denne forordning for fordelingen av myndighet mellom Unionen 

og medlemsstatene bør være strengt tidsbegrenset. Den myndigheten som utøves av Unionen, bør derfor bare utøves 

med hensyn til anvendelsesperioden for denne forordning. Så snart denne forordning opphører å gjelde, vil derfor den 

delte myndigheten som utøves slik, ikke lenger utøves av Unionen. I samsvar med artikkel 2 nr. 2 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte vil medlemsstatene derfor på nytt utøve sin myndighet fra og med dette tidspunktet. Det 

bemerkes videre at utøvelsen av Unionens myndighet i denne forordning, som fastsatt i protokoll 25 om utøvelsen av 

delt myndighet vedlagt traktaten om Den europeiske union og traktaten om Den europeiske unions virkemåte, bare 

omfatter de delene som denne forordning omhandler, ikke hele området. Unionens og medlemsstatenes respektive 

myndighet med hensyn til inngåelse av internasjonale avtaler på området lufttransport skal bestemmes i samsvar med 

traktatene og idet det tas hensyn til relevant unionsregelverk. 

8) For å opprettholde gyldige lisenser skal luftfartsselskaper i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 til 

enhver tid oppfylle kravene til eierskap og kontroll fastsatt i nevnte forordning. Dersom Det forente kongerike trer ut av 

Unionen uten en utmeldingsavtale, vil noen luftfartsselskaper i Unionen sannsynligvis få problemer med å oppfylle 

disse kravene fra og med utmeldingsdatoen. Det er derfor nødvendig å innføre beredskapstiltak. I samsvar med 

prinsippene om likebehandling og forholdsmessighet bør disse tiltakene begrenses til det som er strengt nødvendig for å 

løse de problemene som følger av at Det forente kongerikes utmelding av Unionen skjer uten en avtale. Det er på 

bakgrunn av de samme prinsippene også nødvendig å innføre ordninger for å muliggjøre tett overvåking av framdriften 

med hensyn til å oppfylle kravene til eierskap og kontroll, og å trekke tilbake lisensen når det er berettiget. For å unngå 

plutselig stans i virksomheten og særlig for å muliggjøre hjemtransport av berørte passasjerer bør en tilbakekalling av en 

lisens som ikke oppfyller kravene, få virkning to uker etter beslutningen om tilbakekalling dersom ingen egnet plan for 

korrigerende tiltak er framlagt. 

9) Denne forordning bør ikke hindre medlemsstatene i å gi EU-luftfartsselskaper tillatelse til å foreta ruteflyging ved 

utøvelse av de rettighetene de har fått av Det forente kongerike, i likhet med situasjoner som oppstår i forbindelse med 

internasjonale avtaler. Når det gjelder disse tillatelsene, bør medlemsstatene ikke forskjellsbehandle mellom  

EU-luftfartsselskaper. 

10) Kommisjonen og medlemsstatene bør løse problemene som kan påvirke eksisterende trafikkfordelingsordninger som 

følge av Det forente kongerikes utmelding av Unionen. Det bør særlig treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre full 

overholdelse av disse ordningene og i størst mulig grad sikre en velordnet overgangsperiode for å unngå forstyrrelser for 

passasjerer og foretak i Unionen. 

11) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

med hensyn til vedtakelse av tiltak for å sikre en rimelig grad av gjensidighet mellom rettigheter ensidig gitt av Unionen 

og Det forente kongerike til hverandres luftfartsselskaper, og for å sikre at Unionens luftfartsselskaper kan konkurrere 

med britiske luftfartsselskaper på rettferdige vilkår ved yting av lufttrafikktjenester. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4). Med tanke på mulige følger for med-

lemsstatenes luftfartsforbindelser bør disse tiltakene vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren. Kommisjonen bør 

vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i behørig begrunnede tilfeller når det foreligger tvingende 

hasteårsaker. Slike behørig begrunnede tilfeller kan omfatte at Det forente kongerike unnlater å gi tilsvarende rettigheter 

til luftfartsselskaper i Unionen og dermed forårsaker en åpenbar ubalanse, eller dersom mindre gunstige kon-

kurransevilkår enn dem som gjelder for britiske luftfartsselskaper i forbindelse med yting av lufttransporttjenester som 

omfattes av denne forordning, truer EU-luftfartsselskapenes økonomiske lønnsomhet. 

12) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette midlertidige tiltak som regulerer lufttrafikken mellom Unionen 

og Det forente kongerike i mangel av en utmeldingsavtale, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av forordningens omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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13) Det geografiske virkeområdet for denne forordning og enhver henvisning til Det forente kongerike i forordningen 

omfatter ikke Gibraltar. 

14) Denne forordning berører ikke Kongeriket Spanias rettslige stilling med hensyn til suvereniteten over det territoriet der 

Gibraltars lufthavn ligger. 

15) Bestemmelsene i denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig og bør i prinsippet få anvendelse fra dagen etter at 

traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, med mindre en utmeldingsavtale inngått med Det forente 

kongerike har trådt i kraft innen nevnte dato. For at nødvendige administrative framgangsmåter skal kunne utføres så 

tidlig som mulig, bør visse bestemmelser få anvendelse fra og med denne forordnings ikrafttredelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes midlertidige tiltak som regulerer lufttransport mellom Unionen og Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland (heretter kalt «Det forente kongerike») etter sistnevntes utmelding av Unionen. 

Artikkel 2 

Utøvelse av myndighet 

1. Utøvelsen av Unionens myndighet i henhold til denne forordning skal begrenses til anvendelsesperioden for denne 

forordning som fastsatt i artikkel 16 nr. 4. Etter utløpet av denne perioden skal Unionen umiddelbart opphøre å utøve denne 

myndigheten, og medlemsstatene skal på nytt utøve sin myndighet i samsvar med artikkel 2 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte. 

2. Utøvelsen av Unionens myndighet i henhold til denne forordning skal ikke berøre medlemsstatenes myndighet med 

hensyn til trafikkrettigheter i alle pågående eller framtidige forhandlinger om eller undertegning eller inngåelse av 

internasjonale avtaler om lufttrafikktjenester med en annen tredjestat, og med Det forente kongerike med hensyn til perioden 

etter at denne forordning har opphørt å gjelde. 

3. Unionens utøvelse av myndigheten nevnt i nr. 1 omfatter bare de delene som denne forordning omhandler. 

4. Denne forordning berører ikke Unionens og medlemsstatenes respektive myndighet på lufttransportområdet med hensyn 

til andre deler enn dem som denne forordning omhandler. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1. «lufttransport» transport med luftfartøy av passasjerer, bagasje, frakt og post, hver for seg eller sammen, som tilbys 

allmennheten mot vederlag eller leie, herunder ruteflyging og ikke-regelbundet flyging, 

 2. «internasjonal lufttransport» lufttransport som passerer gjennom luftrommet over territoriet til flere enn én stat, 

 3. «EU-luftfartsselskap» et luftfartsselskap som er tildelt gyldig lisens av en vedkommende lisensutstedende myndighet i 

samsvar med kapittel II i forordning (EF) nr. 1008/2008, 

 4. «britisk luftfartsselskap» et luftfartsselskap som 

a) har sitt hovedforetak i Det forente kongerike og  
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b) oppfyller ett av følgende to vilkår: 

i) Det forente kongerike og/eller borgere i Det forente kongerike eier over 50 % av foretaket og har faktisk kontroll 

over det, enten direkte eller indirekte gjennom ett eller flere mellomliggende foretak, eller 

ii) EU-medlemsstater og/eller borgere i medlemsstater i Unionen og/eller andre medlemsstater i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde og/eller borgere i disse statene, i en hvilken som helst kombinasjon, alene eller 

sammen med Det forente kongerike og/eller borgere i Det forente kongerike eier over 50 % av foretaket og har 

faktisk kontroll over det, enten direkte eller indirekte gjennom ett eller flere mellomliggende foretak, 

c) i tilfellet nevnt i bokstav b) ii) innehar gyldig lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008 dagen før den første 

anvendelsesdagen for denne forordning som angitt i artikkel 16 nr. 2, 

 5. «faktisk kontroll» et forhold som består i at rettigheter, kontrakter eller andre midler, samlet eller enkeltvis og ut fra de 

rettslige og faktiske forhold i den aktuelle saken, gir mulighet til direkte eller indirekte å øve avgjørende innflytelse på et 

foretak, særlig ved 

a) bruksrett til alle eller deler av foretakets eiendeler, 

b) rettigheter eller kontrakter som medfører en avgjørende innflytelse på sammensetningen av, stemmegivningen i eller 

beslutningene til et foretaks organer, eller som på annen måte medfører en avgjørende innflytelse på foretakets 

forretningsdrift, 

 6. «konkurranserett» regelverk som omhandler følgende atferd, dersom den kan påvirke lufttransporttjenester: 

a) atferd som består i 

i) avtaler mellom luftfartsselskaper, beslutninger truffet av sammenslutninger av luftfartsselskaper og samordnet 

opptreden som har som formål eller virkning å hindre, begrense eller vri konkurransen, 

ii) ett eller flere luftfartsselskapers misbruk av en dominerende stilling, 

iii) tiltak som Det forente kongerike treffer eller opprettholder med hensyn til offentlige foretak og foretak som Det 

forente kongerike gir særretter eller eneretter, og som strider mot vilkårene i punkt i) eller ii), og 

b) foretakssammenslutninger av luftfartsselskaper som i vesentlig grad hemmer effektiv konkurranse, særlig som følge av 

etablering eller styrking av en dominerende stilling, 

 7. «subsidie» ethvert finansielt bidrag som gis til et luftfartsselskap eller en lufthavn av et statlig eller annet offentlig organ 

på et hvilket som helst nivå, og som innebærer en fordel, herunder 

a) direkte overføring av midler, for eksempel tilskudd, lån eller egenkapitaltilførsel, mulig direkte overføring av midler, 

overtakelse av forpliktelser, for eksempel lånegarantier, kapitaltilførsler, eierskap, vern mot konkurs eller forsikring, 

b) avkall på eller manglende inndrivelse av inntekter som ellers kunne blitt innkrevd, 

c) levering av varer eller tjenester som ikke er knyttet til alminnelig infrastruktur, eller kjøp av varer eller tjenester, eller 

d) betalinger til en finansieringsordning eller oppdrag eller pålegg til et privat organ om å utøve én eller flere av 

funksjonene nevnt i bokstav a), b) og c) som normalt ivaretas av et statlig eller annet offentlig organ, og der praksis 

ikke i noen reell forstand avviker fra den praksisen som offentlige myndigheter vanligvis følger. 

Et finansielt bidrag som ytes av et statlig eller annet offentlig organ, anses ikke å gi en fordel dersom en privat 

markedsoperatør som utelukkende drives av utsikter til lønnsomhet, i samme situasjon som det aktuelle offentlige organet 

ville ha ytt det samme finansielle bidraget, 

 8. «uavhengig konkurransemyndighet» en myndighet som er ansvarlig for anvendelsen og håndhevingen av konkurranseretten 

samt kontroll av subsidier, og som oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Myndigheten er operasjonelt uavhengig og disponerer over de nødvendige ressursene til å utføre sine oppgaver. 

b) Når myndigheten utfører sine oppgaver og utøver sin myndighet, har den de nødvendige garantiene for uavhengighet 

av politisk eller annen påvirkning utenfra og opptrer upartisk. 

c) Myndighetens beslutninger er underlagt domstolskontroll.  
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 9. «forskjellsbehandling» enhver form for differensiering uten objektiv begrunnelse med hensyn til levering av varer eller 

tjenester, herunder offentlige tjenester, som benyttes til yting av lufttransporttjenester, eller med hensyn til offentlige 

myndigheters behandling av dem for slike tjenester, 

10. «ruteflyging» en serie flyginger som har samtlige av følgende kjennetegn: 

a) Det er på hver flyging seter og/eller kapasitet til transport av frakt og/eller post til salgs på individuelt grunnlag til 

allmennheten (enten direkte fra luftfartsselskapet eller fra dets representanter). 

b) De gjennomføres for å betjene trafikk mellom de samme to eller flere lufthavner, enten 

i) i henhold til en offentliggjort ruteplan eller 

ii) ved flyginger som er så regelmessige eller hyppige at de åpenbart utgjør en systematisk serie flyginger, 

11. «ikke-regelbundet flyging» kommersiell lufttransporttjeneste som utføres på en annen måte enn som ruteflyging, 

12. «Unionens territorium» medlemsstatenes landområder, indre farvann og territorialfarvann som omfattes av traktaten om 

Den europeiske union og traktaten om Den europeiske unions virkemåte på vilkårene fastsatt i nevnte traktater, samt 

luftrommet over dem, 

13. «Det forente kongerikes territorium» Det forente kongerikes landområder, indre farvann og territorialfarvann samt 

luftrommet over dem, 

14. «Chicago-konvensjonen» konvensjonen om internasjonal sivil luftfart med vedlegg, undertegnet i Chicago  

7. desember 1944. 

Artikkel 4 

Trafikkrettigheter 

1. Britiske luftfartsselskaper kan på vilkårene fastsatt i denne forordning 

a) fly over hele Unionens territorium uten å lande, 

b) lande på Unionens territorium for andre formål enn trafikk, i samsvar med Chicago-konvensjonen, 

c) utføre internasjonale ruteflyginger og ikke-regelbundne flyginger for passasjerer, kombinasjoner av passasjerer og last og 

rene frakttjenester mellom to punkter hvorav ett er på Det forente kongerikes territorium og det andre på Unionens 

territorium, 

d) i en periode på høyst fem måneder fra den første anvendelsesdagen fastsatt i artikkel 16 nr. 2 første ledd utføre 

ruteflyginger og ikke-regelbundne internasjonale lufttransportjenester med rene frakttjenester mellom to punkter, hvorav ett 

er på Unionens territorium og det andre på en tredjestats territorium, som en del av en tjeneste med opprinnelses- eller 

bestemmelsessted på Det forente kongerikes territorium. Den samlede kapasiteten per sesong som leveres av britiske 

luftfartsselskaper for disse tjenestene, skal ikke overstige det samlede antallet avganger som disse luftfartsselskapene 

gjennomførte for disse tjenestene i løpet av henholdsvis IATAs vinter- og sommersesong 2018, etter pro rata temporis-

prinsippet, 

e) i en periode på høyst sju måneder fra den første anvendelsesdagen fastsatt i artikkel 16 nr. 2 første ledd fortsette å utføre 

ruteflyginger på ruter som omfattes av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, der retten til å utøve virksomhet er gitt i 

samsvar med artikkel 16 og 17 i forordning (EF) nr. 1008/2008 før anvendelsesdatoen for denne forordning og forutsatt at 

vilkårene for disse tjenestene angitt i forordning (EF) nr. 1008/2008 er oppfylt. 

2. Medlemsstatene skal i perioden nevnt i nr. 1 bokstav e) treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de offentlige tjenestene 

som anses som nødvendige, opprettholdes etter utløpet av nevnte periode, i samsvar med artikkel 16 og 17 i forordning (EF)  

nr. 1008/2008. 

3. Medlemsstatene skal verken forhandle eller inngå bilaterale avtaler eller ordninger med Det forente kongerike om saker 

som omfattes av virkeområdet for denne forordning med hensyn til den perioden denne forordning er i kraft. Med hensyn til 

denne perioden skal de i forbindelse med lufttransport ikke gi britiske luftfartsselskaper andre rettigheter enn dem som gis ved 

denne forordning.  
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Artikkel 5 

Avtaler om samvirkende markedsføring 

1. Lufttransporttjenester i samsvar med artikkel 4 i denne forordning kan ytes innenfor rammen av avtaler om samvirkende 

markedsføring, slik som reservasjon av kapasitet eller felles rutenumre, på følgende måter: 

a) Det britiske luftfartsselskapet kan fungere som markedsansvarlig transportør etter avtale med enhver utførende transportør 

som er et EU-luftfartsselskap eller et britisk luftfartsselskap, eller med enhver utførende transportør fra en tredjestat som i 

henhold til unionsretten eller eventuelt i henhold til den eller de berørte medlemsstatenes rett har de nødvendige 

trafikkrettighetene samt retten for sine luftfartsselskaper til å utøve disse rettighetene innenfor rammen av den aktuelle 

avtalen. 

b) Det britiske luftfartsselskapet kan fungere som utførende transportør etter avtale med enhver markedsansvarlig transportør 

som er et EU-luftfartsselskap eller et britisk luftfartsselskap, eller med enhver markedsansvarlig transportør fra en tredjestat 

som i henhold til unionsretten eller eventuelt i henhold til den eller de berørte medlemsstatenes rett har de nødvendige 

trafikkrettighetene samt retten for sine luftfartsselskaper til å utøve disse rettighetene innenfor rammen av den aktuelle 

avtalen. 

2. Anvendelse av avtaler om samvirkende markedsføring, enten som utførende transportør eller som markedsansvarlig 

transportør, skal ikke under noen omstendighet føre til at et britisk luftfartsselskap utøver andre rettigheter enn dem som er 

angitt i artikkel 4 nr. 1. 

3. De rettighetene som gis til britiske luftfartsselskaper i henhold til nr. 1, skal ikke under noen omstendigheter tolkes slik at 

de gir luftfartsselskaper fra en tredjestat andre rettigheter enn dem de har i henhold til unionsretten eller i henhold til den eller 

de berørte medlemsstatenes rett. 

4. De berørte medlemsstatene skal kreve at avtalene nevnt i nr. 1 skal godkjennes av deres vedkommende myndigheter med 

henblikk på å kontrollere at vilkårene i denne artikkel og gjeldende krav i unionsretten og nasjonal rett, særlig med hensyn til 

sikkerhet, er oppfylt. 

Artikkel 6 

Leasing av luftfartøyer 

1. Ved utøvelsen av rettighetene i artikkel 4 nr. 1 kan et britisk luftfartsselskap yte lufttransporttjenester med sine egne 

luftfartøyer og i alle følgende tilfeller: 

a) Med luftfartøyer som leies uten besetning fra en utleier. 

b) Med luftfartøyer som er leid med besetning fra et annet britisk luftfartsselskap. 

c) Med luftfartøyer som er leid av luftfartsselskaper fra andre stater enn Det forente kongerike, forutsatt at leasingen er 

berettiget på grunnlag av ekstraordinære behov, sesongbestemte kapasitetsbehov eller behov for å håndtere leiers 

operasjonelle vanskeligheter, og at leasingen ikke overstiger den varigheten som er strengt nødvendig for å dekke disse 

behovene eller håndtere disse vanskelighetene. 

2. De berørte medlemsstatene skal kreve at avtalene nevnt i nr. 1 skal godkjennes av deres vedkommende myndigheter med 

henblikk på å kontrollere at vilkårene i nevnte nummer og gjeldende krav i unionsretten og nasjonal rett, særlig med hensyn til 

sikkerhet, er oppfylt. 

Artikkel 7 

Behandling av lisenser med hensyn til kravene til eierskap og kontroll 

1. Dersom et luftfartsselskap som har en lisens som er utstedt av en annen medlemsstat enn Det forente kongerike, ikke 

lenger oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1008/2008 («krav til eierskap og kontroll») som 

følge av Det forente kongerikes utmelding av Unionen, skal manglende oppfyllelse av disse kravene som unntak fra artikkel 8 i 

nevnte forordning ikke påvirke lisensens gyldighet før utløpet av en periode på seks måneder fra den første anvendelsesdagen 

fastsatt i artikkel 16 nr. 2 første ledd i denne forordning, forutsatt at vilkårene i nr. 2–5 i denne artikkel er oppfylt.  
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2. Innen to uker etter at denne forordning har trådt i kraft, skal luftfartsselskapet framlegge en plan for korrigerende tiltak for 

vedkommende lisensutstedende myndighet. Denne planen skal inneholde en fullstendig og nøyaktig redegjørelse for de 

tiltakene som skal treffes for å oppnå full oppfyllelse av kravene til eierskap og kontroll senest den første dagen etter perioden 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Dersom et luftfartsselskap ikke har framlagt en plan innen fristen, skal vedkommende 

lisensutstedende myndighet, etter å ha gitt det berørte luftfartsselskapet mulighet til å inngi sine merknader, umiddelbart 

tilbakekalle lisensen, men tidligst fra datoen nevnt i artikkel 16 nr. 2 første ledd, og underrette Kommisjonen om dette. 

Tilbakekallingen får virkning to uker etter lisensutstedende myndighets beslutning, men tidligst fra datoen nevnt i artikkel 16 

nr. 2. Vedkommende lisensutstedende myndighet skal underrette luftfartsselskapet og Kommisjonen om sin beslutning. 

3. Dersom det berørte luftfartsselskapet har framlagt en plan for korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 2, skal 

vedkommende lisensutstedende myndighet innen to måneder etter at planen er mottatt, vurdere om tiltakene i planen vil føre til 

full oppfyllelse av kravene til eierskapt og kontroll senest den første dagen etter perioden nevnt i nr. 1, og hvorvidt det virker 

sannsynlig at luftfartsselskapet vil gjennomføre tiltakene innen nevnte dato. Vedkommende lisensutstedende myndighet skal 

underrette luftfartsselskapet og Kommisjonen om sin vurdering. 

4. Dersom vedkommende lisensutstedende myndighet, etter å ha gitt det berørte luftfartsselskapet mulighet til å inngi sine 

merknader, mener at tiltakene fastsatt i planen ikke vil føre til full oppfyllelse av kravene til eierskap og kontroll senest den 

første dagen etter perioden nevnt i nr. 1, eller dersom det virker usannsynlig at det berørte luftfartsselskapet vil gjennomføre 

tiltakene innen nevnte dato, kan den umiddelbart tilbakekalle lisensen. Tilbakekallingen får virkning to uker etter 

lisensutstedende myndighets beslutning. Vedkommende lisensutstedende myndighet skal underrette luftfartsselskapet og 

Kommisjonen om sin beslutning. 

5. Dersom vedkommende lisensutstedende myndighet mener at tiltakene fastsatt i planen vil føre til full oppfyllelse av 

kravene til eierskap og kontroll senest den første dagen etter perioden nevnt i nr. 1, og det virker sannsynlig at luftfartsselskapet 

vil gjennomføre tiltakene innen nevnte dato, skal myndigheten nøye og kontinuerlig overvåke gjennomføringen av planen og 

regelmessig underrette Kommisjonen om sine funn. 

6. Innen utgangen av perioden nevnt i nr. 1 skal vedkommende lisensutstedende myndighet avgjøre om luftfartsselskapet 

fullt ut oppfyller kravene til eierskap og kontroll. Dersom vedkommende lisensutstedende myndighet, etter å ha gitt 

luftfartsselskapene mulighet til å inngi sine merknader, beslutter at luftfartsselskapet ikke fullt ut oppfyller kravene til eierskap 

og kontroll, skal den tilbakekalle lisensen med virkning fra den første dagen etter perioden nevnt i nr. 1. 

7. Dersom Kommisjonen etter å ha gitt vedkommende lisensutstedende myndighet og det berørte luftfartsselskapet mulighet 

til å inngi sine merknader, mener at vedkommende lisensutstedende myndighet har unnlatt å tilbakekalle den relevante lisensen 

der en slik tilbakekalling er påkrevd i henhold til nr. 2 eller 6 i denne artikkel, skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 15  

nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1008/2008 anmode vedkommende lisensutstedende myndighet om å tilbakekalle lisensen. 

Artikkel 15 nr. 3 tredje og fjerde ledd i nevnte forordning får anvendelse. 

8. Denne artikkel berører ikke anvendelsen av andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 1008/2008. 

Artikkel 8 

Likeverdige rettigheter 

1. Kommisjonen skal overvåke rettighetene som Det forente kongerike gir EU-luftfartsselskaper, og vilkårene for utøvelsen 

av dem. 

2. Dersom Kommisjonen fastslår at rettighetene som Det forente kongerike gir EU-luftfartsselskaper, verken rettslig eller 

faktisk tilsvarer de rettighetene som gis til britiske luftfartsselskaper i henhold til denne forordning, eller at disse rettighetene 

ikke er like tilgjengelige for alle EU-luftfartsselskaper, skal den umiddelbart og for å gjenopprette likeverdigheten vedta 

gjennomføringsrettsakter for å 

a) fastsette begrensninger for tillatt kapasitet for ruteflyginger som er tilgjengelig for britiske luftfartsselskaper, og pålegge 

medlemsstatene å tilpasse britiske luftfartsselskapers driftstillatelser deretter, både eksisterende og nylig tildelte, 

b) kreve at medlemsstatene avslår, midlertidig opphever eller tilbakekaller nevnte driftstillatelser eller 

c) innføre finansielle forpliktelser eller driftsbegrensninger.  
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Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 15 nr. 2. De skal vedtas 

etter framgangsmåten for behandling av hastesaker i artikkel 15 nr. 3 dersom det i behørig begrunnede tilfeller av alvorlig 

mangel av likeverdighet i henhold til nr. 2, er nødvendig av tvingende hasteårsaker. 

Artikkel 9 

Rettferdig konkurranse 

1. Kommisjonen skal overvåke vilkårene for EU-luftfartsselskapers og EU-lufthavners konkurranse med britiske 

luftfartsselskaper og britiske lufthavner ved yting av lufttransporttjenester som omfattes av denne forordning. 

2. Dersom Kommisjonen fastslår at disse vilkårene som følge av en av situasjonene nevnt i nr. 3 i denne artikkel, er merkbart 

mindre gunstige enn dem som gjelder for britiske luftfartsselskaper, skal den umiddelbart og for å avhjelpe denne situasjonen 

vedta delegerte rettsakter for å 

a) fastsette begrensninger for tillatt kapasitet for ruteflyginger som er tilgjengelig for britiske luftfartsselskaper, og pålegge 

medlemsstatene å tilpasse britiske luftfartsselskapers driftstillatelser deretter, både eksisterende og nylig tildelte, 

b) kreve at medlemsstatene avslår, midlertidig opphever eller tilbakekaller nevnte driftstillatelser for noen av eller alle de 

britiske luftfartsselskapene, eller 

c) innføre finansielle forpliktelser eller driftsbegrensninger. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 15 nr. 2. De skal vedtas 

etter framgangsmåten for behandling av hastesaker i artikkel 15 nr. 3 dersom det i behørig begrunnede tilfeller av trussel mot 

økonomisk lønnsomhet for en eller flere av EU-luftfartsselskapers operasjoner, er nødvendig av tvingende hasteårsaker. 

3. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2 skal, på vilkårene angitt i nevnte nummer, vedtas for å avhjelpe følgende 

situasjoner: 

a) Det forente kongerikes tildeler subsidier. 

b) Det forente kongerike unnlater å innføre eller effektivt anvende konkurranseretten. 

c) Det forente kongerike unnlater å opprette eller opprettholde en uavhengig konkurransemyndighet. 

d) Det forente kongerike anvender standarder for vern av arbeidstakere, sikkerhet, miljø eller passasjerrettigheter som er 

dårligere enn dem som er fastsatt i unionsretten, eller, i mangel av relevante bestemmelser i unionsretten, dårligere enn dem 

som anvendes av alle medlemsstatene, eller under enhver omstendighet dårligere enn relevante internasjonale standarder. 

e) Enhver form for forskjellsbehandling av EU-luftfartsselskaper. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 kan Kommisjonen anmode om opplysninger fra vedkommende myndigheter i Det forente 

kongerike, fra britiske luftfartsselskaper eller fra britiske lufthavner. Dersom vedkommende myndigheter i Det forente 

kongerike, britiske luftfartsselskaper eller britiske lufthavner ikke framlegger de ønskede opplysningene innen en rimelig frist 

fastsatt av Kommisjonen, eller dersom de gir ufullstendige opplysninger, kan Kommisjonen handle i samsvar med nr. 2. 

5. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 868/2004(5) får ikke anvendelse på saker som omfattes av virkeområdet for 

denne forordning. 

Artikkel 10 

Driftstillatelse 

1. Uten at det berører unionsretten og nasjonal rett innenfor flysikkerhet, pålegges britiske luftfartsselskaper for å kunne 

utøve de rettighetene de gis i henhold til artikkel 4, å innhente en driftstillatelse fra hver medlemsstat der de ønsker å utøve 

virksomhet.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 868/2004 av 21. april 2004 om vern mot subsidiering og illojal prispraksis til skade for EF-

luftfartsselskaper ved yting av lufttrafikktjenester fra stater som ikke er medlemmer av Det europeiske fellesskap (EFT L 162 av 30.4.2004, 

s. 1). 
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2. Ved mottak av en søknad om en driftstillatelse fra et britisk luftfartsselskap skal den berørte medlemsstaten uten unødig 

opphold gi den relevante driftstillatelsen, forutsatt at 

a) det søkende britiske luftfartsselskapet innehar en gyldig lisens i samsvar med Det forente kongerikes lovgivning, og 

b) Det forente kongerike utøver og opprettholder effektiv myndighetskontroll med det søkende britiske luftfartsselskapet, 

vedkommende myndighet er tydelig identifisert og det britiske luftfartsselskapet innehar et godkjenningssertifikat for 

luftfartsselskap utstedt av nevnte myndighet. 

3. Uten at det berører behovet for å gi tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendige vurderinger, har britiske 

luftfartsselskaper rett til å inngi søknader om driftstillatelser fra den datoen denne forordning trer i kraft. Medlemsstatene har 

myndighet til å godkjenne slike søknader fra og med nevnte dato, forutsatt at vilkårene for en slik godkjenning er oppfylt. 

Eventuelle tillatelser som utstedes i den forbindelse, skal tre i kraft tidligst den første anvendelsesdagen fastsatt i artikkel 16 

nr. 2 første ledd. 

Artikkel 11 

Operasjonelle planer, programmer og ruteplaner 

1. Britiske luftfartsselskaper skal framlegge de operasjonelle planene, programmene og tidsskjemaene for lufttrafikk for 

vedkommende myndigheter i hver enkelt medlemsstat for godkjenning. Slik framlegging skal gjøres minst 30 dager før opera-

sjonene påbegynnes. 

2. Med forbehold for artikkel 10 kan de operasjonelle planene, programmene og tidsskjemaene for IATA-sesongen som er 

igangsatt den første anvendelsesdagen for denne forordning som angitt i artikkel 16 nr. 2, og for den første påfølgende 

sesongen, framlegges og godkjennes før nevnte dato. 

3. Denne forordning skal ikke hindre medlemsstatene i å gi EU-luftfartsselskaper tillatelse til å foreta ruteflyging ved 

utøvelse av de rettighetene de har fått av Det forente kongerike. Når det gjelder disse tillatelsene, skal medlemsstatene ikke 

forskjellsbehandle mellom EU-luftfartsselskaper. 

Artikkel 12 

Avslag, midlertidig oppheving og begrensning av en tillatelse 

1. Medlemsstatene skal avslå, eller eventuelt tilbakekalle eller midlertidig oppheve, driftstillatelsen til et britisk 

luftfartsselskap dersom 

a) luftfartsselskapet ikke kvalifiserer som et britisk luftfartsselskap i henhold til denne forordning eller 

b) vilkårene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 ikke er oppfylt. 

2. Medlemsstatene skal avslå, tilbakekalle, midlertidig oppheve, begrense eller pålegge vilkår for driftstillatelsen til et britisk 

luftfartsselskap, eller begrense eller pålegge vilkår for dets operasjoner, dersom noen av følgende omstendigheter foreligger: 

a) Gjeldende sikkerhetskrav er ikke oppfylt. 

b) Gjeldende krav knyttet til adgang til, flyginger innenfor eller avgang fra den berørte medlemsstatens territorium med et 

luftfartøy i lufttransport er ikke oppfylt. 

c) Gjeldende krav knyttet til adgang til, flyging innenfor eller avgang fra den berørte medlemsstatens territorium for 

passasjerer, besetning, bagasje, frakt og/eller post om bord på et luftfartøy (herunder bestemmelser om innreise, klarering, 

innvandring, pass, toll og karantene, eller for postforsendelser, postbestemmelsene) er ikke oppfylt. 

3. Medlemsstatene skal avslå, tilbakekalle, midlertidig oppheve, begrense eller pålegge vilkår for driftstillatelser for britiske 

luftfartsselskaper, eller begrense eller pålegge vilkår for deres operasjoner, dersom Kommisjonen pålegger dette i samsvar med 

artikkel 8 eller 9. 

4. Medlemsstatene skal uten unødig opphold underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om enhver beslutning om 

å avslå eller tilbakekalle driftstillatelsen til et britisk luftfartsselskap i henhold til nr. 1 og 2.  
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Artikkel 13 

Sertifikater og lisenser 

Luftdyktighetsbeviser, kompetansesertifikater og lisenser som Det forente kongerike har utstedt eller erklært gyldige og som 

fortsatt er i kraft, skal av medlemsstatene anses som gyldige med henblikk på britiske luftfartsselskapers yting av lufttransport-

tjenester i henhold til denne forordning, forutsatt at slike sertifikater eller lisenser er utstedt eller erklært gyldige i henhold til, 

og i samsvar med, minst de relevante internasjonale standardene som er fastsatt i henhold til Chicago-konvensjonen. 

Artikkel 14 

Samråd og samarbeid 

1. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal ved behov rådføre seg og samarbeide med vedkommende myndigheter 

i Det forente kongerike for å sikre gjennomføringen av denne forordning. 

2. Medlemsstatene skal på anmodning og uten unødig opphold gi Kommisjonen alle opplysninger innhentet i henhold til  

nr. 1 i denne artikkel eller andre opplysninger som er relevante for gjennomføringen av artikkel 8 og 9. 

Artikkel 15 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 1008/2008. Nevnte komité skal være en komité i 

henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning anvendelse. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2. Den får anvendelse fra dagen etter at unionsretten opphører å gjelde for Det forente kongerike i henhold til artikkel 50  

nr. 3 i traktaten om Den europeiske union. 

Artikkel 7, artikkel 10 nr. 3 og artikkel 11 nr. 2 får imidlertid anvendelse fra den datoen denne forordning trer i kraft. 

3. Denne forordning får 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 datoen nevnt i nr. 2 første ledd. 

4. Denne forordning opphører å gjelde på den første av følgende to datoer: 

a) Den datoen en omfattende lufttransportavtale med Det forente kongerike, der Unionen er part, trer i kraft eller eventuelt får 

midlertidig anvendelse. 

b) 30. mars 2020. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 25. mars 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 
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