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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/1795 

av 24. oktober 2019 

om endring av forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1 og 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 Storbritannia og Nord-Irland («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 («TEU»). 

Traktatene vil opphøre 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) Som et ledd i forberedelsene på at Det forente kongerike kunne forlate Unionen uten en avtale 30. mars 2019, ble 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501(3) med mål om å sikre grunnleggende forbindelser ved gods- og 

persontransport på vei og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502(4) med mål om å sikre grunnleggende 

luftfartsforbindelser mellom Unionen og Det forente kongerike, vedtatt 25. mars 2019. 

3) Etter å ha samtykket i en første forlengelse 22. mars 2019 vedtok Det europeiske råd beslutning (EU) 2019/584(5)  

11. april 2019, der det etter en ny anmodning fra Det forente kongerike samtykket i å forlenge fristen fastsatt i artikkel 

50 nr. 3 i TEU til 31. oktober 2019. Med mindre en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike har trådt i kraft 

innen dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, eller Det europeiske råd etter avtale 

med Det forente kongerike ved enstemmighet beslutter å forlenge fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU for tredje 

gang, vil fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU opphøre å gjelde 31. oktober 2019.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279I av 31.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 272/2019 av 

31. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 25. september 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 22. oktober 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 24. oktober 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- 

og persontransport på vei i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 

27.3.2019, s. 39). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502 av 15. mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende luftfartsforbindelser i 

forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 27.3.2019, s. 49). 

(5) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/584 truffet etter avtale med Det forente kongerike 11. april 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 101 av 11.4.2019, s. 1). 
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4) Forordning (EU) 2019/501 opphører å gjelde 31. desember 2019 og forordning (EU) 2019/502 opphører å gjelde  

30. mars 2020. For å håndtere virkningene av forlengelsen av fristen i artikkel 50 nr. 3 i TEU med sju måneder, bør 

anvendelsesperioden for nevnte forordninger forlenges, idet det tas hensyn til prinsippene som ligger til grunn for 

beredskapstiltakene og deres opprinnelig planlagte anvendelsesperioder. 

5) I lys av forlengelsen på sju måneder av fristen nevnt i artikkel 50 nr. 3 i TEU bør anvendelsesperioden for forordning 

(EU) 2019/501 forlenges med sju måneder, til 31. juli 2020, for å opprettholde en anvendelsesperiode på ni måneder fra 

Det forente kongerikes utmelding av Unionen i tråd med den opprinnelige hensikten og for å sikre at forordningens mål 

om midlertidig å opprettholde veiforbindelsene når Det forente kongerike forlater Unionen, oppnås i forordningens 

anvendelsesperiode. 

6) Det er nødvendig å sikre at passasjerer kan tas opp og slippes av i grenseregionen i Irland i forbindelse med internasjonal 

rutetransport og spesiell rutetransport av personer mellom Irland og Nord-Irland i den samme seksmånedersperioden i tråd 

med den opprinnelige hensikten. Derfor bør henvisningen til sluttdatoen nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav d) i forordning 

(EU) 2019/501 erstattes med en henvisning til en periode på seks måneder fra anvendelsesdatoen for nevnte forordning. 

7) For å sikre at passasjerer fortsatt kan tas opp og slippes av i grenseregionen i Irland i forbindelse med internasjonal 

rutetransport og spesiell rutetransport av personer mellom Irland og Nord-Irland, bør gyldigheten av godkjenninger for 

britiske turvogn- og bussoperatører nevnt i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2019/501 også tilpasses til den nye datoen 

da den forordningen opphører å gjelde. 

8) Kommisjonens frist til å utøve den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 2019/501 bør 

tilpasses til den nye datoen da nevnte forordning opphører å gjelde. 

9) I lys av forlengelsen på sju måneder av fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU og i fravær av eventuelle tilpasninger 

ville forordning (EU) 2019/502 fått anvendelse i under halvparten av den opprinnelig planlagte perioden dersom den 

opphørte å gjelde 30. mars 2020. Dette ville i vesentlig grad begrense den perioden da britiske operatører ville kunne 

utføre flyginger til Unionen. For å gjenspeile den første planlagte anvendelsesperioden bør derfor anvendelsesperioden 

for forordning (EU) 2019/502 forlenges med sju måneder. For å sammenfalle med den siste dagen i IATAs 

sommersesong 2020 bør forordning (EU) 2019/502 opphøre å gjelde senest 24. oktober 2020. 

10) Med tanke på at saken hastet i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen, ble det ansett som 

hensiktsmessig å fastsette et unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsamlingenes 

rolle i Den europeiske union, vedlagt traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

11) Denne forordning bør som følge av dens hastende karakter tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende og bør få anvendelse fra dagen etter at traktatene opphøre å gjelde for Det forente kongerike. Den bør 

imidlertid ikke få anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med artikkel 50 

nr. 2 i TEU har trådt i kraft innen nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2019/501 

I forordning (EU) 2019/501 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 3 skal bokstav d) lyde: 

«d)  at passasjerer tas opp og slippes av i grenseregionen i Irland i forbindelse med internasjonal rutetransport og spesiell 

rutetransport mellom Irland og Nord-Irland, i en periode på seks måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning 

som fastsatt i artikkel 12 annet ledd.» 

2) Artikkel 4 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Tillatelsene som fortsatt er gyldige i henhold til nr. 2 i denne artikkel, kan fortsatt brukes for formålene angitt i nr. 1 i 

denne artikkel dersom de er blitt fornyet på samme vilkår, eller endret med hensyn til stoppesteder, billettpriser eller 

tidtabell og med forbehold for reglene og framgangsmåtene i artikkel 6–11 i forordning (EF) nr. 1073/2009 for en periode 

som ikke strekker seg ut over 31. juli 2020.» 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/419 

 

3) Artikkel 11 nr. 1 skal lyde: 

«1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 2 skal gis Kommisjonen til og med 

31. juli 2020.» 

4) I artikkel 12 skal fjerde ledd lyde: 

«Denne forordning opphører å gjelde 31. juli 2020.» 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EU) 2019/502 

I artikkel 16 nr. 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  24. oktober 2020.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike i henhold til artikkel 50 

nr. 3 i TEU. 

Denne forordning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med 

artikkel 50 nr. 2 i TEU har trådt i kraft innen dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike. 

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

Utferdiget i Strasbourg 24. oktober 2019. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 D. M. SASSOLI T. TUPPURAINEN 

 President Formann 

 __________  


