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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr …/2008

av den

om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik

i gemenskapen (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                               

1 EUT C 175, 27.7.2007, s. 85.
2 EUT C 305, 15.12.2007, s. 11.
3 Europaparlamentets yttrande av den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) En rad väsentliga ändringar bör göras i rådets förordningar (EEG) nr 2407/92 av 

den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag1, (EEG) nr 2408/92 av 

den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen2 och 

(EEG) nr 2409/92 av den 23 juli 1992 om biljettpriser och fraktpriser för lufttrafik3. 

Av tydlighetsskäl bör dessa förordningar omarbetas och konsolideras till en enda 

förordning.

(2) För att säkerställa en effektivare och enhetligare tillämpning av gemenskapens lagstiftning 

för den inre luftfartsmarknaden krävs en rad justeringar av nuvarande regelverk.

(3) Med tanke på det potentiella sambandet mellan ett lufttrafikföretags finansiella ställning 

och säkerheten, bör en strängare övervakning av lufttrafikföretagens finansiella situation 

organiseras.

(4) Med tanke på att lufttrafikföretag med verksamhetsbaser i flera medlemsstater ökar i 

betydelse och med tanke på behovet av att säkerställa effektiv övervakning av dessa 

lufttrafikföretag, bör en och samma medlemsstat ha ansvaret för tillsyn av drifttillstånd och 

operativ licens.

                                               

1 EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.
2 EGT L 240, 24.8.1992, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) 

nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).
3 EGT L 240, 24.8.1992, s. 15.
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(5) För att säkerställa enhetlig kontroll av att alla EG-lufttrafikföretag uppfyller kraven i de 

operativa licenserna, bör tillståndsmyndigheterna genomföra regelbundna utvärderingar av 

lufttrafikföretagens finansiella situation. Därför bör de sistnämnda tillhandahålla 

tillräckliga upplysningar om sin finansiella situation, i synnerhet under de första två åren 

av sin verksamhet eftersom denna period är särskilt kritisk för ett lufttrafikföretags 

överlevnad på marknaden. För att undvika en snedvridning av konkurrensen orsakad av att 

reglerna tillämpas olika på nationell nivå är det nödvändigt att stärka medlemsstaternas 

finansiella tillsyn av alla EG-lufttrafikföretag.

(6) För att minska risken för passagerarna bör EG-lufttrafikföretag som inte uppfyller kraven 

för upprätthållande av en giltig operativ licens inte tillåtas att fortsätta sin verksamhet. 

I sådana fall bör den behöriga tillståndsmyndigheten permanent eller tillfälligt återkalla 

den operativa licensen.

(7) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 

om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartsoperatörer1 bör ett lufttrafikföretag ha 

försäkringar som täcker dess skadeståndsansvar i samband med olyckor avseende 

passagerare, gods och tredje man. Lufttrafikföretagen bör också vara skyldiga att ha 

försäkringar som täcker skadeståndsansvar i samband med olyckor avseende post.

                                               

1 EUT L 138, 30.4.2004, s. 1.
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(8) För att undvika överdriven användning av avtal om leasing av luftfartyg som är 

registrerade i tredjeländer, särskilt leasing med besättning (wet lease), bör detta medges 

endast under extraordinära förhållanden, t.ex. om det råder brist på erforderliga luftfartyg 

på gemenskapsmarknaden och tillstånden bör därvid vara strikt tidsbegränsade och 

uppfylla säkerhetsnormer som är likvärdiga med säkerhetsreglerna i gemenskapsrätten och 

nationell lagstiftning.

(9) När det gäller anställda hos ett EG-lufttrafikföretag som tillhandahåller luftfartstjänster 

från en operationell bas utanför territoriet i den medlemsstat där EG-lufttrafikföretaget har 

sin huvudsakliga verksamhet, bör medlemsstaterna se till att gemenskapens 

sociallagstiftning och nationell sociallagstiftning tillämpas på ett korrekt sätt.

(10) I syfte att förverkliga den inre luftfartsmarknaden bör man upphäva de restriktioner som 

ännu tillämpas mellan medlemsstaterna, t.ex. i fråga om överenskommelser om 

gemensamma linjebeteckningar (code sharing) på flyglinjer till tredjeländer eller i fråga 

om prissättning på flyglinjer till tredjeländer med mellanlandning i en annan medlemsstat 

(sjätte friheten).

(11) För att ta hänsyn till de yttersta randområdenas särdrag och särskilda begränsningar,

särskilt deras avlägsna belägenhet, ökaraktär och ringa storlek, och behovet av att på 

lämpligt sätt förbinda dem med gemenskapens centrala områden, kan en särskild ordning 

vara motiverad när det gäller reglerna om giltighetstiden för avtal om allmän trafikplikt på 

flyglinjer till sådana regioner.
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(12) De förhållanden under vilka allmän trafikplikt får införas bör tydligt fastställas på ett 

otvetydigt sätt, samtidigt som därmed sammanhörande anbudsförfaranden bör möjliggöra 

för ett tillräckligt antal konkurrerande lufttrafikföretag att delta i förfarandena. 

Kommissionen bör kunna inhämta all information som är nödvändig för att kunna bedöma 

de ekonomiska motiven för allmän trafikplikt i enskilda fall.

(13) Gällande regler för fördelning av trafik mellan flygplatser som betjänar samma stad eller 

tätortsområde bör klargöras och förenklas.

(14) Medlemsstaterna bör kunna ha möjlighet att reagera på plötsligt uppkomna problem 

förorsakade av oförutsebara och oundvikliga omständigheter som gör det tekniskt eller 

praktiskt mycket svårt att utöva lufttrafik.

(15) Kunderna bör ha tillgång till samtliga passagerarpriser och fraktpriser oavsett 

bosättningsort inom gemenskapen eller nationalitet och oberoende av researrangörernas 

etableringsort inom gemenskapen.

(16) Kunderna bör kunna effektivt göra jämförelser av priserna för lufttrafik hos olika

flygbolag. Därför bör det slutliga priset som kunden ska betala för lufttrafik med ursprung i 

gemenskapen alltid anges inklusive alla skatter och avgifter. EG-lufttrafikföretag 

uppmanas också att ange det slutliga priset för sina luftfartstjänster från tredjeländer till 

gemenskapen.
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(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet 

med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas 

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(18) Eftersom målet för denna förordning, nämligen en enhetligare tillämpning av 

gemenskapslagstiftningen med avseende på den inre luftfartsmarknaden inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av luftfartens internationella 

karaktär, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 

åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå det målet.

(19) Ministeruttalandet om Gibraltars flygplats, som man enades om i Córdoba 

den 18 september 2006 under det första ministermötet i forumet för dialog om Gibraltar, 

kommer att ersätta den gemensamma förklaring om Gibraltars flygplats som gjordes i 

London den 2 december 1987, och full överensstämmelse med det uttalandet kommer att 

betraktas som överensstämmelse med förklaringen från 1987.

(20) Det är därför nödvändigt att upphäva förordningarna (EEG) nr 2407/92, 2408/92 och 

2409/92.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 
22.7.2006, s. 11).



16160/4/07 REV 4 /mn 7
JUR SV

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

1. Genom denna förordning regleras utfärdandet av tillstånd för EG-lufttrafikföretag, deras 

rätt att utöva lufttrafik inom gemenskapen samt prissättningen av lufttrafik inom 

gemenskapen.

2. Tillämpningen av kapitel III i denna förordning på flygplatsen i Gibraltar påverkar inte 

Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets rättsliga ställning med avseende på 

tvisten om överhöghet över det territorium där flygplatsen är belägen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1) operativ licens: ett tillstånd, utfärdat av den behöriga tillståndsmyndigheten för ett företag, 

att tillhandahålla den lufttrafik som anges i den operativa licensen,

2) behörig tillståndsmyndighet: en medlemsstats myndighet som har rätt att bevilja eller avslå 

en ansökan om operativ licens, eller att permanent eller tillfälligt återkalla en operativ 

licens, i enlighet med kapitel II,
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3) företag: en fysisk eller juridisk person, oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller 

ej, eller ett officiellt organ, oavsett om det har självständig status som juridisk person eller 

ej,

4) lufttrafik: en flygning eller en serie flygningar för befordran av passagerare, gods och/eller

post mot ersättning och/eller hyra,

5) flygning: en avgång från en angiven flygplats till en angiven destinationsflygplats,

6) lokal flygning: en flygning som inte innebär befordran av passagerare, post och/eller frakt 

mellan olika flygplatser eller andra godkända landningspunkter,

7) flygplats: ett område i en medlemsstat som är särskilt anpassat för lufttrafik,

8) drifttillstånd (AOC): ett tillstånd, utfärdat i enlighet med relevanta bestämmelser i 

gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning, i tillämpliga fall, för ett företag,

i vilket intygas att företaget har de yrkesmässiga kunskaper och den organisation som 

krävs för att på ett betryggande sätt sköta den verksamhet som anges i tillståndet,

9) effektiv kontroll: ett förhållande som bygger på rättigheter, avtal eller annat, som var för sig 

eller tillsammans och med hänsyn till faktiska och rättsliga förhållanden, ger möjligheter 

att direkt eller indirekt utöva ett avgörande inflytande på ett företag, särskilt genom

a) rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar,

b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av 

företagets olika organ, omröstningar eller beslut, eller som på annat sätt ger ett 

avgörande inflytande på företagets verksamhet,
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10) lufttrafikföretag: ett företag med en giltig operativ licens eller motsvarande,

11) EG-lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag med giltig operativ licens som utfärdats av en 

behörig tillståndsmyndighet i enlighet med kapitel II,

12) verksamhetsplan: en detaljerad beskrivning av lufttrafikföretagets planerade 

affärsverksamhet under den aktuella perioden, särskilt med avseende på förväntad 

marknadsutveckling och planerade investeringar, samt de finansiella och ekonomiska

följderna av denna verksamhet,

13) lufttrafik inom gemenskapen: lufttrafik som utförs inom gemenskapen,

14) trafikrättighet: rättighet att utöva lufttrafik mellan två flygplatser inom gemenskapen,

15) seat only-försäljning: ett lufttrafikföretags, en av dess godkända agenters eller en 

researrangörs försäljning av platser direkt till allmänheten utan att några andra tjänster, 

såsom logi, ingår,

16) regelbunden lufttrafik: en serie flygningar där varje flygning uppfyller kriterierna

a) att det på varje flygning finns platser och/eller kapacitet att transportera gods 

och/eller post som allmänheten kan köpa på individuell basis (antingen direkt av 

lufttrafikföretaget eller av godkända agenter),

b) den bedrivs så att den betjänar trafiken mellan samma flygplatser, två eller flera, 

antingen

– enligt en offentliggjord tidtabell, eller

– med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en tydlig och 

planmässig serie,
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17) kapacitet: det antal platser eller nyttolast som erbjuds allmänheten i regelbunden luftfart 

under en given period,

18) passagerarpriser: de priser i euro eller i nationell valuta som ska betalas till

lufttrafikföretag eller dessas agenter, eller andra biljettförsäljare, för befordran av 

passagerare i lufttrafik samt de villkor som hänför sig till dessa priser, inbegripet ersättning 

och villkor som erbjuds agenter och andra mellanhänder,

19) fraktpriser: de priser i euro eller i nationell valuta som ska betalas för fraktbefordran samt 

de villkor som hänför sig till dessa priser, inbegripet ersättning och villkor som erbjuds 

agenter och andra mellanhänder,

20) berörda medlemsstater: den eller de medlemsstater som lufttrafiken bedrivs mellan eller 

inom,

21) involverade medlemsstater: den eller de berörda medlemsstater och den eller de 

medlemsstater där de lufttrafikföretag som bedriver lufttrafik har tillstånd,

22) tätortsområde: ett stadsområde som omfattar ett antal olika städer som, till följd av 

befolkningstillväxt och expansion, har växt ihop så att de bildar ett sammanhängande 

bebyggt område,

23) driftredovisning: en detaljerad redogörelse för ett lufttrafikföretags intäkter och kostnader 

under den aktuella perioden, fördelad på lufttransportverksamhet och annan verksamhet, 

och på materiella och immateriella poster,
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24) avtal om leasing utan besättning (dry lease): ett avtal mellan företag enligt vilket 

luftfartyget brukas i enlighet med inhyrarens drifttillstånd,

25) avtal om leasing med besättning (wet lease): ett avtal mellan lufttrafikföretag enligt vilket 

luftfartyget brukas i enlighet med uthyrarens drifttillstånd,

26) huvudsaklig verksamhet: ett EG-lufttrafiksföretags huvudkontor eller säte i den 

medlemsstat i vilken EG-lufttrafiksföretagets huvudsakliga finansiella funktioner och 

operativa ledning utövas, inbegripet styrning av fortsatt luftvärdighet.

Kapitel II

Operativ licens

Artikel 3

Operativ licens

1. Inget företag som är etablerat i gemenskapen får mot ersättning och/eller hyra utföra 

lufttransporter av passagerare, post och/eller gods om det inte har beviljats den nödvändiga 

operativa licensen.

Ett företag som uppfyller kraven i detta kapitel har rätt att få en operativ licens utfärdad.

2. Den behöriga tillståndsmyndigheten får inte utfärda operativa licenser eller upprätthålla 

deras giltighet om inte kraven i detta kapitel uppfylls.
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3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gällande bestämmelser i gemenskapsrätten, 

nationell rätt eller internationell rätt ska följande kategorier av lufttrafik undantas från 

kravet på innehav av giltiga operativa licenser:

a) Lufttrafik som utförs med icke-motordrivna luftfartyg och/eller ultralätta 

motordrivna luftfartyg.

b) Lokala flygningar.

Artikel 4

Villkor för beviljande av operativa licenser

Den behöriga tillståndsmyndigheten i en medlemsstat ska bevilja operativ licens för ett företag om 

följande villkor är uppfyllda:

a) Företagets huvudsakliga verksamhet bedrivs i denna medlemsstat.

b) Företaget har ett drifttillstånd utfärdat av en nationell myndighet i samma medlemsstat vars 

behöriga tillståndsmyndighet har ansvaret för att utfärda, vägra eller tillfälligt eller 

permanent återkalla EG-lufttrafikföretagets drifttillstånd.

c) Företaget förfogar över ett eller flera luftfartyg, antingen som ägare eller genom ett avtal 

om leasing utan besättning (dry lease).

d) Företagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva lufttrafik enbart eller i kombination med 

annat affärsmässigt utnyttjande av luftfartyg eller reparation och underhåll av dem.

e) Företagets struktur gör det möjligt för den behöriga tillståndsmyndigheten att genomföra 

bestämmelserna i detta kapitel.
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f) Medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater äger mer än 50 % av företaget och 

utövar den faktiska kontrollen över detta, antingen direkt eller indirekt via ett eller flera 

andra företag, om inte annat föreskrivs i ett avtal med ett tredjeland i vilket gemenskapen

är part.

g) Företaget uppfyller de finansiella villkor som anges i artikel 5.

h) Företaget uppfyller de försäkringskrav som anges i artikel 11 och i förordning (EG) 

nr 785/2004.

i) Företaget uppfyller bestämmelserna om gott anseende enligt artikel 7.

Artikel 5

Finansiella villkor för beviljande av operativa licenser

1. Den behöriga tillståndsmyndigheten ska ingående bedöma huruvida ett företag som för 

första gången ansöker om operativ licens kan visa

a) att det när som helst kan uppfylla sina faktiska och potentiella åtaganden baserade på 

realistiska antaganden, under 24 månader räknat från driftstarten, och

b) att det kan täcka de fasta och rörliga kostnader som följer av verksamhetsplanen och 

som baseras på realistiska antaganden utan beaktande av driftintäkter, under 

tre månader från driftstarten.
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2. För den bedömning som avses i punkt 1 ska varje sökande lämna en verksamhetsplan för 

minst de första tre driftåren. Verksamhetsplanen ska också ge en detaljerad redogörelse för 

sökandens ekonomiska förbindelser med andra affärsmässiga verksamheter som sökanden 

medverkar i, direkt eller via besläktade företag. Sökanden ska också lämna alla relevanta 

uppgifter, särskilt sådana som anges under punkt 1 i bilaga I.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på ett företag som ansöker om en operativ licens som 

är avsedd att omfatta verksamhet med luftfartyg vars högsta godkända startmassa (MTOM) 

är mindre än 10 ton och/eller som har färre än 20 säten. Sådana företag ska kunna visa att 

deras nettokapital är minst 100 000 EUR eller på begäran från den behöriga 

tillståndsmyndigheten lämna all relevant information för den bedömning som avses i 

punkt 1, särskilt de uppgifter som avses i punkt 1 i bilaga I.

Den behöriga tillståndsmyndigheten får dock tillämpa punkterna 1 och 2 på ett företag som 

ansöker om en operativ licens, enligt bestämmelserna i föregående stycke, och som tänker 

bedriva regelbunden lufttrafik eller vars årliga omsättning överstiger 3 000 000 EUR.

Artikel 6

Drifttillstånd (AOC)

1. Det ska alltid vara ett villkor för utfärdandet av operativ licens och för dess giltighet att det 

berörda företaget har ett gällande drifttillstånd med angivande av den verksamhet den 

operativa licensen omfattar.

2. Varje ändring i ett EG-lufttrafikföretags drifttillstånd ska när så är lämpligt avspeglas i 

dess operativa licens.
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Artikel 7

Styrkande av gott anseende

1. Om det för utfärdande av en operativ licens krävs bevis på att de personer som fortlöpande 

och faktiskt kommer att stå för driften av företaget har gott anseende eller att de inte har 

gått i konkurs, ska den behöriga tillståndsmyndigheten när det gäller medborgare från 

medlemsstater som tillräcklig bevisning godkänna sådana handlingar som utfärdats av 

behöriga myndigheter i ursprungsmedlemsstaten eller den medlemsstat där personen har 

sin hemvist, och där det framgår att dessa krav är uppfyllda.

2. Om ursprungsmedlemsstaten eller den medlemsstat där personen har sin hemvist inte 

utfärdar de handlingar som avses i punkt 1, ska dessa ersättas av en förklaring under ed 

eller, i medlemsstater där inga bestämmelser om edgång finns, av en högtidlig förklaring 

av den berörda personen inför en behörig rättslig eller administrativ myndighet eller i 

förekommande fall inför en särskild tjänsteman eller en behörig yrkesorganisation i 

ursprungsmedlemsstaten eller den medlemsstat där personen har sin hemvist. 

Myndigheten, den särskilda tjänstemannen eller den behöriga yrkesorganisationen ska

utfärda ett intyg som bekräftelse på denna ed eller högtidliga förklaring.

3. Den behöriga tillståndsmyndigheten får kräva att de handlingar och intyg som anges i 

punkterna 1 och 2 visas upp senast tre månader efter utfärdandet.
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Artikel 8

Giltigheten för en operativ licens

1. En operativ licens ska vara giltig så länge ett EG-lufttrafikföretag uppfyller kraven i detta 

kapitel.

Ett EG-lufttrafikföretag ska när som helst på anmodan kunna visa den behöriga 

tillståndsmyndigheten att det uppfyller samtliga krav i detta kapitel.

2. Den behöriga tillståndsmyndigheten ska noggrant övervaka efterlevnaden av kraven i detta

kapitel. Den ska i alla händelser se över efterlevnaden av dessa krav i följande fall:

a) Två år efter det att en ny operativ licens har beviljats.

b) Vid misstanke om att ett problem kan ha uppstått.

c) På begäran av kommissionen.

Om den behöriga tillståndsmyndigheten misstänker att finansiella problem hos ett 

EG-lufttrafikföretag kan påverka säkerheten i dess verksamhet, ska den omedelbart 

informera den myndighet som har ansvaret för drifttillståndet.

3. Den operativa licensen ska omprövas för godkännande när ett EG-lufttrafikföretag

a) inte har påbörjat verksamheten inom sex månader efter det att den operativa licensen 

beviljades,

b) har inställt driften i mer än sex månader,
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c) som beviljats tillstånd på grundval av artikel 5.3 första stycket avser att bedriva 

verksamhet med luftfartyg över den lägsta storlek som anges i artikel 5.3 eller inte 

längre uppfyller de finansiella kraven i den punkten.

4. Ett EG-lufttrafikföretag ska till den behöriga tillståndsmyndigheten lämna in sina 

reviderade räkenskaper senast sex månader efter den sista dagen i respektive räkenskapsår, 

såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning. Under ett EG-lufttrafikföretags första 

två verksamhetsår ska de uppgifter som anges i punkt 3 i bilaga I på begäran ställas till den 

behöriga tillståndsmyndighetens förfogande.

Den behöriga tillståndsmyndigheten får när som helst genomföra en utvärdering av de 

ekonomiska resultaten för ett EG-lufttrafikföretag som den har beviljat en operativ licens 

genom att begära att få tillgång till relevant information. Som ett led i denna utvärdering 

ska EG-lufttrafikföretaget uppdatera de uppgifter som anges i punkt 3 i bilaga I och på 

begäran lämna dessa till den behöriga tillståndsmyndigheten.

5. Ett EG-lufttrafikföretag ska till den behöriga tillståndsmyndigheten

a) i förväg anmäla planer på att starta ny lufttrafik till en kontinent eller del av världen 

som det tidigare inte flugit på, eller andra betydande förändringar i fråga om 

verksamhetens omfattning, inbegripet men inte begränsat till ändringar av typen av 

eller antalet använda luftfartyg,

b) i förväg anmäla planerade fusioner eller nyförvärv, och

c) inom 14 dagar anmäla ägarskifte av aktieposter som utgör 10 % eller mer av det 

samlade aktieinnehavet i EG-lufttrafikföretaget, dess moderföretag eller slutliga 

holdingbolag.
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6. Om den behöriga tillståndsmyndigheten bedömer att de förändringar som anmälts enligt 

punkt 5 har väsentlig inverkan på EG-lufttrafikföretagets finanser, ska myndigheten begära 

in en reviderad verksamhetsplan som innehåller de aktuella förändringarna och som 

omfattar minst en period på 12 månader från den dag då den börjar genomföras, samt de 

uppgifter som anges under punkt 2 i bilaga I, utöver den information som ska

tillhandahållas enligt punkt 4.

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska fatta ett beslut om den reviderade 

verksamhetsplanen med avseende på huruvida EG-lufttrafikföretaget kan fullgöra sina 

faktiska och potentiella förpliktelser under denna tolvmånadersperiod. Beslutet ska fattas 

senast tre månader efter det att all nödvändig information har lämnats in.

7. När det gäller EG-lufttrafikföretag som den behöriga tillståndsmyndigheten utfärdat licens 

för, ska den senare besluta om den operativa licensen ska omprövas för godkännande om 

förändringar har inträffat i en eller flera förutsättningar som berör ett EG-lufttrafikföretags 

rättsliga ställning, i synnerhet en fusion eller ett övertagande.

8. Punkterna 4, 5 och 6 gäller inte för EG-lufttrafikföretag som enbart bedriver verksamhet 

med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa (MTOM) är mindre än 10 ton och/eller som 

har färre än 20 säten. Sådana EG-lufttrafikföretag ska när som helst kunna visa att deras 

nettokapital är minst 100 000 EUR eller på begäran från den behöriga 

tillståndsmyndigheten lämna den information som behövs för den utvärdering som avses i 

artikel 9.2.

Den behöriga tillståndsmyndigheten får dock tillämpa punkterna 4, 5 och 6 på 

EG-lufttrafikföretag som den har utfärdat tillstånd för och som bedriver regelbunden 

lufttrafik eller vars årliga omsättning överstiger 3 000 000 EUR.
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Artikel 9

Tillfälligt och permanent återkallande av operativa licenser

1. Den behöriga tillståndsmyndigheten får alltid utvärdera det ekonomiska resultat för ett 

EG-lufttrafikföretag som den beviljat licens. På grundval av sin bedömning ska

myndigheten tillfälligt eller permanent återkalla den operativa licensen om den inte längre 

bedömer det som säkert att detta EG-lufttrafikföretag kan uppfylla sina faktiska och 

potentiella åtaganden för en tolvmånadersperiod. Den behöriga tillståndsmyndigheten får 

trots detta bevilja en tillfällig licens, med högst 12 månaders giltighetstid, i avvaktan på en 

ekonomisk omorganisation av ett EG-lufttrafikföretag, förutsatt att säkerheten inte 

äventyras, alla ändringar i drifttillståndet när så är lämpligt avspeglas i denna tillfälliga 

licens och att det finns en realistisk förhoppning om en tillfredsställande finansiell 

omorganisation inom denna tidsperiod.

2. Om det finns tydliga tecken på finansiella problem eller om ett insolvensförfarande eller 

liknande förfarande har inletts mot ett EG-lufttrafikföretag som den behöriga 

tillståndsmyndigheten har beviljat licens, ska denna utan dröjsmål göra en grundlig 

utvärdering av den finansiella situationen och på grundval av sina slutsatser inom 

tre månader ompröva den operativa licensens status i överensstämmelse med den här 

artikeln.

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska informera kommissionen om sina beslut om den 

operativa licensens status.

3. Om de reviderade räkenskaper som anges i artikel 8.4 inte har lämnats in inom den tidsfrist 

som anges i den artikeln, ska den behöriga tillståndsmyndigheten utan oskäligt dröjsmål 

anmoda EG-lufttrafikföretaget att lämna in dessa reviderade räkenskaper.
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Om de reviderade räkenskaperna inte har lämnats in inom en månad får den operativa 

licensen återkallas permanent eller tillfälligt.

4. Den behöriga tillståndsmyndigheten ska permanent eller tillfälligt återkalla den operativa 

licensen om EG-lufttrafikföretaget uppsåtligen eller genom försumlighet förser den 

behöriga tillståndsmyndigheten med information som är felaktig i sak.

5. Om ett EG-lufttrafikföretags drifttillstånd återkallas tillfälligt eller permanent, ska den 

behöriga tillståndsmyndigheten omedelbart återkalla, tillfälligt eller permanent,

lufttrafikföretagets operativa licens.

6. Den behöriga tillståndsmyndigheten får permanent eller tillfälligt återkalla ett 

EG-lufttrafikföretags operativa licens om företaget inte längre uppfyller kraven på gott 

anseende enligt artikel 7.

Artikel 10

Beslut om operativa licenser

1. Den behöriga tillståndsmyndigheten ska fatta beslut i fråga om en ansökan så snart som 

möjligt och senast tre månader efter det att all nödvändig information har lämnats in, och 

därvid ta hänsyn till alla tillgängliga fakta. Sökanden ska underrättas om beslutet. Ett 

avslag ska motiveras.

2. Tillvägagångssättet för beviljandet och för tillfälligt eller permanent återkallande av 

operativa licenser ska offentliggöras av de behöriga tillståndsmyndigheterna som ska

underrätta kommissionen om detta.

3. En förteckning över de behöriga tillståndsmyndigheternas beslut att bevilja eller att 

tillfälligt eller permanent återkalla operativa licenser ska offentliggöras årligen i 

Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 11

Försäkringskrav

Utan hinder av förordning (EG) nr 785/2004 ska lufttrafikföretag vara försäkrade för att täcka 

ersättningsansvar i samband med olyckor med avseende på post.

Artikel 12

Registrering

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.4 ska luftfartyg som används av ett 

EG-lufttrafikföretag antingen registreras i det nationella registret i den medlemsstat vars 

behöriga myndighet ska utfärda den operativa licensen eller inom gemenskapen, beroende 

på vad den medlemsstaten föredrar.

2. I enlighet med punkt 1 ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål och utan 

diskriminerande avgifter bevilja införande i sitt nationella register av luftfartyg som ägs av 

medborgare i andra medlemsstater, samt överföringar från andra medlemsstaters register 

enligt gällande lagar och andra författningar. Vid överföring av luftfartyg ska ingen annan 

avgift tas ut utöver vanlig registreringsavgift.

Artikel 13

Leasing

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 c får ett EG-lufttrafikföretag förfoga över 

ett eller flera luftfartyg genom avtal om leasing med besättning (wet lease) eller om leasing 

utan besättning (dry lease). EG-lufttrafikföretag får fritt bedriva trafik med luftfartyg som 

är registrerade inom gemenskapen och som leasats med besättning utom när detta skulle 

leda till att säkerheten åsidosätts. Kommissionen ska se till att genomförandet av en sådan 

bestämmelse blir rimlig och proportionell samt grundar sig på säkerhetshänsyn.
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2. Ett avtal om leasing utan besättning (dry lease) i vilket ett EG-lufttrafikföretag är part, eller 

ett avtal om leasing med besättning (wet lease) i vilket EG-lufttrafikföretaget är inhyrare, 

ska förhandsgodkännas i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell 

lagstiftning om flygsäkerhet.

3. Ett EG-lufttrafikföretag som från ett annat företag leasar luftfartyg med besättning 

(wet lease) registrerat i ett tredjeland ska ansöka om förhandsgodkännande för inhyrningen 

från den behöriga tillståndsmyndigheten. Den behöriga myndigheten får lämna sitt 

godkännande om

a) EG-lufttrafikföretaget visar på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande 

sätt att alla säkerhetsstandarder motsvarar vad som anges i gemenskapslagstiftningen 

eller den nationella lagstiftningen, och

b) ett av följande villkor uppfylls:

i) EG-lufttrafikföretaget motiverar denna leasing med behov av 

undantagskaraktär, varvid ett godkännande får beviljas för en tid av högst 

sju månader som får förlängas en gång med ytterligare en tid av högst 

sju månader.

ii) EG-lufttrafikföretaget visar att leasingen är nödvändig för att tillgodose 

säsongsrelaterade kapacitetsbehov som inte i tillräcklig utsträckning kan 

tillgodoses genom att leasa luftfartyg som är registrerade inom gemenskapen, 

i vilket fall godkännandet får förlängas.

iii) EG-lufttrafikföretaget visar att leasingen är nödvändig för att lösa 

driftsstörningar och att det inte är möjligt eller rimligt att leasa luftfartyg som 

är registrerade inom gemenskapen, i vilket fall godkännandet ska tidsbegränsas

i enlighet med vad som är absolut nödvändigt för att lösa problemen.
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4. Den behöriga myndigheten får knyta villkor till godkännandet. Dessa villkor ska utgöra en 

del av avtalet om leasing med besättning (wet lease).

Den behöriga myndigheten får vägra att lämna godkännande i avsaknad av ömsesidighet 

när det gäller leasing av luftfartyg med besättning (wet lease) mellan å ena sidan den 

berörda medlemsstaten eller gemenskapen och å andra sidan det tredjeland där det med 

besättning leasade luftfartyget (wet lease) är registrerat.

Den behöriga myndigheten ska underrätta de berörda medlemsstaterna om godkännanden 

som den lämnar för leasing av sådana luftfartyg med besättning (wet lease) som är 

registrerade i ett tredjeland.

Artikel 14

Rätt att höras

Vid antagandet av ett beslut om tillfälligt eller permanent återkallande av ett EG-lufttrafikföretags 

operativa licens ska den behöriga tillståndsmyndigheten se till att det berörda företaget får tillfälle 

att höras, med beaktande av behovet av ett skyndsamt förfarande i vissa fall.

Kapitel III

Tillträde till flyglinjer

Artikel 15

Tillhandahållande av lufttrafik inom gemenskapen

1. EG-lufttrafikföretag ska ha rätt att bedriva lufttrafik inom gemenskapen.
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2. Medlemsstaterna får inte kräva någon form av tillstånd eller godkännande för ett 

EG-trafikföretags utövande av lufttrafik inom gemenskapen. Medlemsstaterna får inte 

kräva att EG-lufttrafikföretag tillhandahåller handlingar eller information som de redan har 

lämnat till den behöriga tillståndsmyndigheten, förutsatt att den berörda informationen kan 

erhållas från den behöriga tillståndsmyndigheten inom rimlig tid.

3. Om kommissionen på grundval av information som erhållits enligt artikel 26.2 finner att en 

operativ licens som beviljats ett EG-lufttrafikföretag inte uppfyller kraven i denna 

förordning, ska den överlämna sina slutsatser till den behöriga tillståndsmyndigheten som 

inom 15 arbetsdagar ska lämna sina synpunkter till kommissionen.

Om kommissionen efter att ha granskat den behöriga tillståndsmyndighetens synpunkter 

vidhåller att den operativa licensen inte uppfyller kraven, eller om den inte har tagit emot 

några synpunkter från den behöriga tillståndsmyndigheten, ska den i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 25.2 besluta att begära att den behöriga 

tillståndsmyndigheten vidtar lämpliga korrigeringsåtgärder eller permanent eller tillfälligt 

återkallar den operativa licensen.

I beslutet ska ett datum fastställas då den behöriga tillståndsmyndigheten senast ska vidta 

korrigeringsåtgärderna. Om korrigeringsåtgärderna inte har vidtagits senast detta datum 

ska EG-lufttrafikföretaget inte ha rätt att utöva sina rättigheter enligt punkt 1.

EG-lufttrafikföretaget får på nytt börja utöva sina rättigheter enligt punkt 1 när den 

behöriga tillståndsmyndigheten till kommissionen anmält att korrigeringsåtgärderna har 

vidtagits och den behöriga tillståndsmyndigheten har kontrollerat att de vidtagits.
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4. Vid utövande av lufttrafik inom gemenskapen ska ett EG-lufttrafikföretag tillåtas att 

kombinera lufttrafiken och att ingå överenskommelser om gemensamma linjebeteckningar 

(code share), utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler som 

är tillämpliga på företag.

Alla begränsningar av EG-lufttrafikföretags frihet att bedriva lufttrafik inom gemenskapen, 

vilka härrör från bilaterala avtal mellan medlemsstater, upphävs härmed.

5. Utan hinder av bestämmelserna i bilaterala avtal mellan medlemsstater, och om inte annat 

föreskrivs i gemenskapens konkurrensregler som är tillämpliga på företag, ska berörda 

medlemsstater ge EG-lufttrafikföretag tillstånd att kombinera lufttrafik och att ingå 

överenskommelser om gemensamma linjebeteckningar (code share) med valfritt 

lufttrafikföretag för lufttrafik till, från eller via alla flygplatser på deras territorium från 

eller till alla punkter i tredjeländer.

En medlemsstat får inom ramen för ett bilateralt lufttrafikavtal med det berörda 

tredjelandet införa restriktioner mot överenskommelser om gemensamma linjebeteckningar 

(code share) mellan EG-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från tredjeland, i synnerhet 

om det berörda tredjelandet inte tillåter liknande kommersiella möjligheter för de 

EG-lufttrafikföretag som bedriver trafik från den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna 

ska därvid se till att de restriktioner som införs genom sådana överenskommelser inte 

begränsar konkurrensen och inte diskriminerar mellan EG-lufttrafikföretag och att de inte 

är mer restriktiva än nödvändigt.
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Artikel 16

Allmänna principer för allmän trafikplikt

1. En medlemsstat får, efter samråd med andra berörda medlemsstater och efter att ha 

meddelat kommissionen, berörda flygplatser och de lufttrafikföretag som utövar lufttrafik 

på flyglinjen, inom sitt territorium införa allmän trafikplikt med avseende på regelbunden 

lufttrafik mellan en flygplats i gemenskapen och en flygplats som betjänar ett ytterområde 

eller ett utvecklingsområde på dess territorium eller på en flyglinje med låg trafikintensitet 

till valfri flygplats på dess territorium, om flyglinjen anses väsentlig för den ekonomiska 

och sociala utvecklingen i den region som flygplatsen betjänar. Trafikplikten ska införas 

endast i den utsträckning som är nödvändig för att på denna flyglinje säkerställa ett 

minimiutbud av regelbunden lufttrafik som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, 

regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet, vilka lufttrafikföretagen inte skulle 

uppfylla om de enbart tog hänsyn till sina kommersiella intressen.

Normerna för den flyglinje som omfattas av den allmänna trafikplikten ska fastställas på 

ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

2. I de fall då inget annat transportsätt kan säkerställa en oavbruten trafik med minst 

två dagliga avgångar, får de berörda medlemsstaterna även låta den allmänna trafikplikten 

omfatta ett krav på att alla EG-lufttrafikföretag som avser att utöva lufttrafik på flyglinjen 

garanterar att de kommer att göra detta under en viss period som ska fastställas i enlighet 

med de andra villkoren för allmän trafikplikt.
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3. Frågan om huruvida en planerad allmän trafikplikt är nödvändig och adekvat ska bedömas 

av medlemsstaterna med beaktande av

a) proportionaliteten mellan den planerade trafikplikten och den berörda regionens 

behov av ekonomisk utveckling,

b) möjligheten att anlita andra transportsätt samt dessas ändamålsenlighet när det gäller 

att tillgodose de aktuella transportbehoven, i synnerhet när befintliga tågförbindelser 

betjänar den planerade sträckan med en restid på mindre än tre timmar och med 

tillräcklig frekvens, tillräckliga förbindelser och lämpliga tidpunkter,

c) de passagerarpriser och villkor som kan erbjudas kunderna,

d) det samlade resultatet av insatserna från alla lufttrafikföretag som utövar eller avser 

att utöva lufttrafik på flyglinjen.

4. När en medlemsstat vill införa allmän trafikplikt ska den överlämna texten om det 

planerade införandet av den allmänna trafikplikten till kommissionen, till övriga berörda 

medlemsstater, till berörda flygplatser och till de lufttrafikföretag som bedriver trafik på 

flyglinjen i fråga.

Kommissionen ska offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning

med följande uppgifter:

a) Namnen på de två flygplatser som förbinds med den aktuella flyglinjen och på 

eventuella mellanlandningsorter.

b) Det datum då den allmänna trafikplikten träder i kraft.
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c) Fullständig adress till den plats där texten och all annan relevant information 

och/eller dokumentation om den allmänna trafikplikten ska tillhandahållas utan 

dröjsmål och kostnadsfritt av den berörda medlemsstaten.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 med avseende på flyglinjer där antalet 

passagerare som förväntas utnyttja flyglinjen understiger 10 000 per år ska meddelandet 

om allmän trafikplikt offentliggöras antingen i Europeiska unionens officiella tidning eller 

i den berörda medlemsstatens nationella officiella tidning.

6. En allmän trafikplikt får inte träda i kraft före dagen för offentliggörandet av det 

meddelande som avses i punkt 4 andra stycket.

7. När allmän trafikplikt föreligger enligt punkterna 1 och 2 får EG-lufttrafikföretagen 

erbjuda seat only-försäljning, under förutsättning att den berörda lufttrafiken uppfyller 

samtliga krav för den allmänna trafikplikten. Den lufttrafiken ska därmed betraktas som 

regelbunden lufttrafik.

8. När allmän trafikplikt föreligger enligt punkterna 1 och 2 ska EG-lufttrafikföretagen alltid 

tillåtas att utöva regelbunden lufttrafik som uppfyller alla krav för allmän trafikplikt, 

inbegripet den driftsperiod som kan krävas i enlighet med punkt 2.
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9. Om inget EG-lufttrafikföretag utövar eller kan visa att det står i begrepp att utöva 

bärkraftig regelbunden lufttrafik på en flyglinje i enlighet med den allmänna trafikplikt 

som gäller för flyglinjen får den berörda medlemsstaten, utan hinder av bestämmelserna i 

punkt 8, begränsa tillträde till den regelbundna lufttrafiken på den flyglinjen till endast ett 

EG-lufttrafikföretag för en period på högst fyra år, varefter situationen ska omprövas.

Denna period kan förlängas upp till fem år om den allmänna trafikplikten införs för en 

flyglinje till en flygplats som betjänar en region i de yttersta randområdena, enligt 

artikel 299.2 i fördraget.

10. Rättigheten att utöva lufttrafik på de flyglinjer som nämns i punkt 9 ska erbjudas genom 

offentligt anbudsförfarande i enlighet med artikel 17, antingen för en flyglinje eller, i fall 

då det är motiverat med hänsyn till effektiv drift, för ett antal flyglinjer, riktat till alla 

EG-lufttrafikföretag som är berättigade att utöva sådan lufttrafik. Av administrativa 

effektivitetsskäl får en medlemsstat utfärda en enda anbudsinfordran som omfattar olika 

flyglinjer.

11. En allmän trafikplikt ska anses ha upphört att gälla om ingen regelbunden lufttrafik har 

utförts under en period av 12 månader på den flyglinje som omfattas av en sådan 

trafikplikt.

12. Om det EG-lufttrafikföretag som valts ut i enlighet med artikel 17 plötsligt avbryter 

flygtrafiken, får den berörda medlemsstaten, i ett nödläge, efter ömsesidig 

överenskommelse välja ett annat EG-lufttrafikföretag för fullgörandet av den allmänna 

trafikplikten för en period av upp till sju månader, som inte får förnyas, på följande villkor:

a) Alla utbetalningar av ersättning från medlemsstaten ska ske i enlighet med 

artikel 17.8.
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b) Valet ska göras bland EG-lufttrafikföretag i överensstämmelse med principerna om 

öppenhet och icke-diskriminering.

c) Ett nytt anbudsförfarande ska inledas.

Kommissionen och den eller de berörda medlemsstaterna ska utan dröjsmål informeras om 

nödförfarandet och om skälen till detta. På begäran av en medlemsstat, eller på eget 

initiativ, får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 tillfälligt stoppa 

förfarandet om den efter sin utvärdering anser att det inte uppfyller kraven i denna punkt 

eller på annat sätt strider mot gemenskapsrätten.

Artikel 17

Offentligt anbudsförfarande för allmän trafikplikt

1. Det offentliga anbudsförfarande som krävs enligt artikel 16.10 ska genomföras i enlighet 

med förfarandet i punkterna 2–11 i den här artikeln.

2. Den berörda medlemsstaten ska överlämna hela texten med erbjudandet att delta i 

anbudsförfarandet till kommissionen utom när den, i enlighet med artikel 16.5, har 

tillkännagivit den allmänna trafikplikten genom offentliggörandet av ett meddelande i den 

nationella officiella tidningen. I så fall ska anbudsförfarandet också offentliggöras i den 

nationella officiella tidningen.

3. Ett erbjudande att delta i ett offentligt anbudsförfarande och senare kontrakt ska bland 

annat omfatta följande punkter:

a) De normkrav som gäller för den allmänna trafikplikten.

b) Regler för ändring och hävning av kontraktet, särskilt med hänsyn till oförutsedda 

förändringar.

c) Kontraktets giltighetstid.
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d) Sanktioner om kontraktet inte uppfylls.

e) Objektiva och öppet redovisade parametrar som ska användas som grundval för 

beräkning av eventuell ersättning för fullgörande av allmän trafikplikt.

4. Kommissionen ska offentliggöra erbjudandet att delta i anbudsförfarandet genom ett 

meddelande i Europeiska unionens officiella tidning. Tidsfristen för inlämnande av anbud 

får inte vara kortare än två månader räknat från dagen för offentliggörandet av ett sådant 

meddelande. Om anbudet avser en flyglinje till vilken tillträdet redan har begränsats till 

endast ett lufttrafikföretag i enlighet med artikel 16.9, ska erbjudandet att delta i 

anbudsförfarandet offentliggöras minst sex månader innan löptiden för den nya 

koncessionen börjar så att det kan prövas huruvida det fortfarande är nödvändigt att 

begränsa tillträdet.

5. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter:

a) Berörd(a) medlemsstat(er).

b) Berörd flyglinje.

c) Kontraktets löptid.

d) Fullständig adress till den plats där texten med erbjudandet att delta i 

anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om 

det offentliga anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten, ska tillhandahållas 

av den berörda medlemsstaten.

e) Tidsfrist för inlämnande av anbud.

6. Berörda medlemsstater ska utan dröjsmål och kostnadsfritt tillhandahålla alla relevanta 

upplysningar och handlingar som begärs av en part som berörs av det offentliga 

anbudsförfarandet.
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7. Urvalet bland anbuden ska göras så snart som möjligt och därvid ska hänsyn tas till 

tjänstens lämplighet, inberäknat de priser och villkor som kan erbjudas kunderna och 

kostnaden för den eventuella kompensation som krävs från de berörda medlemsstaterna.

8. Den berörda medlemsstaten kan ge ersättning till ett lufttrafikföretag som har valts ut 

enligt punkt 7 för att det uppfyller de normkrav som gäller för den allmänna trafikplikten 

enligt artikel 16. Ersättningen får inte överstiga det belopp som krävs för att täcka de 

nettokostnader som uppkommer vid fullgörandet av varje allmän trafikplikt, med hänsyn 

till lufttrafikföretagets intäkter i samband därmed samt till en rimlig vinst.

9. Kommissionen ska utan dröjsmål skriftligen informeras om följande uppgifter av 

medlemsstaten om resultatet av det offentliga anbudsförfarandet och om valet av 

lufttrafikföretag:

a) Antal anbudsgivare, deras namn samt upplysningar om respektive företag.

b) Driftsrelaterade inslag i anbuden.

c) Ersättning som begärs i anbuden.

d) Namn på den utvalda anbudsgivaren.

10. På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, får kommissionen anmoda 

medlemsstater att inom en månad överlämna alla relevanta dokument som rör valet av ett 

lufttrafikföretag för fullgörandet av en allmän trafikplikt. Om de begärda dokumenten inte 

överlämnas inom tidsfristen, får kommissionen besluta att tillfälligt stoppa erbjudandet att 

delta i anbudsförfarandet i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
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Artikel 18

Granskning av allmän trafikplikt

1. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att beslut fattade 

enligt artiklarna 16 och 17 kan omprövas effektivt och, framför allt, så snart som möjligt i 

de fall då dessa beslut strider mot gemenskapsrätten eller nationella regler för 

genomförande av gemenskapsrätten.

I synnerhet får kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, anmoda 

medlemsstaterna att inom två månader överlämna

a) ett dokument som styrker behovet av den allmänna trafikplikten och dess 

överensstämmelse med de kriterier som nämns i artikel 16,

b) en analys av regionens ekonomi,

c) en analys av proportionaliteten mellan den planerade trafikplikten och målen för den 

ekonomiska utvecklingen,

d) en analys av eventuell existerande lufttrafik och av andra tillgängliga transportsätt 

som skulle kunna anses utgöra en ersättning för den planerade trafikplikten.

2. På begäran av en medlemsstat som anser att utvecklingen av en flyglinje på ett orimligt sätt 

begränsas av bestämmelserna i artiklarna 16 och 17, eller på eget initiativ, ska

kommissionen utföra en undersökning och, inom sex månader efter mottagandet av 

begäran och i enlighet med förfarandet i artikel 25.2, fatta ett beslut på grundval av alla 

relevanta omständigheter om huruvida bestämmelserna i artiklarna 16 och 17 ska fortsätta 

att gälla för den berörda flyglinjen.
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Artikel 19

Fördelning av trafik mellan flygplatser 

och utövande av trafikrättigheter

1. Utövandet av trafikrättigheter ska regleras av offentliggjorda gemenskapsbestämmelser 

och nationella, regionala och lokala bestämmelser om säkerhet, luftfartsskydd, miljöskydd 

samt fördelning av ankomst- och avgångstider.

2. En medlemsstat får efter samråd med berörda parter, inbegripet berörda lufttrafikföretag 

och flygplatser, reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som uppfyller 

nedanstående villkor, om detta sker utan särbehandling av destinationer inom 

gemenskapen eller på grundval av lufttrafikföretagets nationalitet eller identitet på följande 

villkor:

a) Flygplatserna betjänar samma stad eller tätortsområde.

b) Flygplatserna omges av ändamålsenlig transportinfrastruktur som så långt som det är 

möjligt erbjuder en direkt förbindelse med möjlighet att nå flygplatsen inom 

nittio minuter, vid behov även genom att passera en gräns.

c) Flygplatserna är förbundna med varandra och med den stad eller det tätortsområde 

som de betjänar genom pålitlig och effektiv kollektivtrafik med täta avgångar.

d) Flygplatserna erbjuder lufttrafikföretag nödvändiga tjänster och skadar inte deras 

kommersiella möjligheter i onödan.

Alla beslut om att reglera fördelningen av lufttrafik mellan de berörda flygplatserna ska

fattas under iakttagande av principerna om proportionalitet och öppenhet och ska grundas 

på objektiva kriterier.
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3. En berörd medlemsstat ska informera kommissionen om sin vilja att reglera fördelningen 

av lufttrafik eller att ändra en befintlig regel för lufttrafik.

Kommissionen ska granska tillämpningen av punkterna 1–2 i denna artikel och, inom 

sex månader efter mottagandet av informationen från medlemsstaterna och i 

överensstämmelse med förfarandet i artikel 25.2, besluta huruvida medlemsstaten får 

tillämpa åtgärderna.

Kommissionen ska offentliggöra sitt beslut i Europeiska unionens officiella tidning och 

åtgärderna får inte tillämpas före offentliggörandet av kommissionens godkännande.

4. När det gäller de regler för trafikfördelning som föreligger vid denna förordnings 

ikraftträdande, ska kommissionen på begäran av en medlemsstat och får kommissionen på 

eget initiativ pröva en ansökan enligt punkterna 1 och 2 och ska i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 25.2 avgöra om medlemsstaten får fortsätta att tillämpa 

åtgärden.

5. Kommissionen ska offentliggöra sina beslut enligt denna artikel i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Artikel 20

Miljöåtgärder

1. Vid allvarliga miljöproblem får den ansvariga medlemsstaten begränsa eller förbjuda 

utövandet av trafikrättigheter, i synnerhet när andra transportsätt erbjuder lämpliga 

servicenivåer. Åtgärden ska vara icke-diskriminerande, får inte snedvrida konkurrensen 

mellan lufttrafikföretag och inte vara mer restriktiv än vad som krävs för att lindra 

problemen och ska ha en begränsad giltighetstid på högst tre år, varefter den ska omprövas.
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2. När en medlemsstat anser att en åtgärd enligt punkt 1 är nödvändig, ska den minst tre 

månader innan åtgärden träder i kraft underrätta övriga medlemsstater och kommissionen 

och lämna lämplig motivering för åtgärden. Åtgärden får genomföras om inte någon berörd 

medlemsstat inom en månad efter mottagande av underrättelsen motsätter sig den eller 

kommissionen tar upp den för ytterligare utredning enligt punkt 3.

3. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 på begäran av en annan 

medlemsstat eller på eget initiativ tillfälligt upphäva åtgärderna om de inte uppfyller 

kraven i punkt 1 eller på annat sätt strider mot gemenskapsrätten.

Artikel 21

Nödåtgärder

1. En medlemsstat får avvisa, begränsa eller införa villkor för utövandet av trafikrättigheter 

för att lösa plötsligt uppkomna kortvariga problem som uppstått till följd av oförutsebara 

och oundvikliga omständigheter. Sådana åtgärder ska följa principerna om proportionalitet 

och öppenhet och ska grundas på objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

Kommissionen och övriga medlemsstater ska genast underrättas om åtgärderna och erhålla

en lämplig motivering för dem. Om de problem som gör åtgärderna nödvändiga består i 

mer än 14 dagar ska medlemsstaten underrätta kommissionen och de andra 

medlemsstaterna om detta och med kommissionens godkännande får medlemsstaten 

förlänga åtgärderna i ytterligare perioder om högst 14 dagar.
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2. Kommissionen får på begäran av de berörda medlemsstaterna eller på eget initiativ 

tillfälligt upphäva åtgärderna om de inte uppfyller kraven enligt punkt 1 eller om de på 

något annat sätt strider mot gemenskapsrätten.

Kapitel IV

Bestämmelser om prissättning

Artikel 22

Fri prissättning

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1, får EG-lufttrafikföretag och, på 

grundval av ömsesidighet, lufttrafikföretag från tredjeländer, fritt sätta sina 

passagerarpriser och fraktpriser för lufttrafik inom gemenskapen.

2. Utan hinder av bestämmelserna i bilaterala avtal mellan medlemsstater, får 

medlemsstaterna inte tillämpa diskriminering på grundval av lufttrafikföretags nationalitet 

eller identitet när EG-lufttrafikföretag tillåts att sätta passagerarpriser och fraktpriser för 

lufttrafik mellan medlemsstaternas territorier och ett tredjeland. Härmed upphävs alla 

kvarvarande begränsningar av prissättning, inbegripet för flyglinjer till tredjeländer, vilka 

härrör från bilaterala avtal mellan medlemsstater.
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Artikel 23

Information och icke-diskriminering

1. De passagerarpriser och fraktpriser som är tillgängliga för allmänheten ska innehålla 

tillämpliga villkor när de erbjuds eller offentliggörs i någon form, inbegripet på Internet, 

för lufttrafik från en flygplats som befinner sig på en medlemsstats territorium och på 

vilken fördraget är tillämpligt. Det slutliga pris som ska betalas ska alltid anges och ska 

innehålla gällande passagerarpris eller fraktpris samt alla tillämpliga skatter och avgifter, 

tilläggsavgifter och arvoden som är oundvikliga och förutsebara vid tidpunkten för 

offentliggörandet. Förutom slutpriset ska minst anges

a) passagerarpris eller fraktpris,

b) skatter,

c) flygplatsavgifter, och

d) andra avgifter, tilläggsavgifter eller arvoden, exempelvis sådana som har samband 

med luftfartsskydd eller bränsle,

om avgifterna i b, c och d har lagts till passagerarpriset eller fraktpriset. Valfria pristillägg 

ska anges klart, öppet och otvetydigt i början av varje bokningsprocess och kunden ska 

aktivt markera sitt godkännande av dem.
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2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 ska de passagerarpriser och fraktpriser 

för lufttrafik från en flygplats, som befinner sig på en medlemsstats territorium och på 

vilken fördraget är tillämpligt, som gäller för allmänheten göras tillgängliga utan någon 

diskriminering på grundval av kunders nationalitet eller bosättningsort, eller på grundval 

av lufttrafikföretagsombudets eller annan biljettförsäljares etableringsort inom 

gemenskapen.

Artikel 24

Sanktioner

Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppfyller reglerna i detta kapitel och fastställa sanktioner för 

överträdelser av dem. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Kapitel V

Slutbestämmelser

Artikel 25

Kommitté

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
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Artikel 26

Samarbete och rätt att erhålla information

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta vid tillämpningen och övervakningen 

av tillämpningen av denna förordning.

2. För att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning får kommissionen inhämta 

all nödvändig information från medlemsstaterna, som också ska underlätta 

tillhandahållandet av information från de lufttrafikföretag som deras behöriga 

tillståndsmyndigheter har utfärdat tillstånd för.

3. Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta nödvändiga åtgärder 

för att säkerställa konfidentialitet för den information som de erhåller enligt den här 

förordningen.

Artikel 27

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 2407/92, 2408/92 och 2409/92 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen 

och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.
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Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA I

UPPGIFTER SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS 

ENLIGT ARTIKLARNA 5 OCH 8

1. Uppgifter som ska lämnas av företag som ansöker om licens för första gången i fråga om 

deras ekonomiska ställning

1.1 Den senaste interna driftredovisningen och, om sådana finns, reviderade räkenskaper för 

det föregående räkenskapsåret.

1.2 Budgeterad balansräkning med beräknade resultat för de kommande tre åren.

1.3 Underlaget för budgeterade utgifter och inkomster gällande poster såsom bränsle, 

passagerar- och fraktpriser, löner, underhåll, avskrivningar, valutakursförändringar, 

flygplatsavgifter, avgifter för flygtrafiktjänster, kostnader för marktjänster, försäkring osv. 

Trafik/intäktsprognoser.

1.4 Utförliga uppgifter om initialkostnader under perioden mellan inlämnandet av ansökningen 

och driftstarten samt en redogörelse för hur dessa kostnader ska finansieras.

1.5 Utförliga uppgifter om nuvarande och planerade finansieringskällor.

1.6 Utförliga uppgifter om aktieägare med angivande av nationalitet och planerat aktieslag 

samt om bolagsordningen. Om företaget ingår i en företagsgrupp ska information om 

förhållandet mellan företagen lämnas.

1.7 Budgeterad kassaflödesanalys och likviditetsplanering för de tre första verksamhetsåren.

1.8 Utförliga uppgifter om finansieringen av köp eller leasing av luftfartyg med, i fråga om 

leasing, angivande av avtalsvillkoren.
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2. Uppgifter för bedömning av den fortsatta ekonomiska ställningen som ska lämnas av 

företag som innehar ett tillstånd och planerar en struktur- eller verksamhetsförändring som 

påtagligt påverkar dess finansiella situation.

2.1 Vid behov den senaste interna balansräkningen och reviderade räkenskaper från det 

föregående räkenskapsåret.

2.2 Utförliga och exakta uppgifter om alla föreslagna förändringar, till exempel förändring av 

trafikslag, föreslagna förvärv eller sammanslagningar, förändringar av aktiekapitalet, 

förändringar i fråga om aktieägare osv.

2.3 Budgeterad balansräkning med resultaträkning för innevarande räkenskapsår med uppgift 

om alla föreslagna struktur- eller verksamhetsförändringar som påtagligt påverkar 

företagets finansiella situation.

2.4 Uppgifter om tidigare och budgeterade utgifter och inkomster gällande poster såsom 

bränsle, passagerar- och fraktpriser, löner, underhåll, avskrivningar, 

valutakursförändringar, flygplatsavgifter, avgifter för flygtrafiktjänster, kostnader för 

marktjänster, försäkring osv. Trafik/intäktsprognoser.

2.5 Kassaflödesanalys och likviditetsplanering för det kommande året med uppgifter om alla 

föreslagna struktur- eller verksamhetsförändringar som påtagligt påverkar företagets 

finansiella situation.

2.6 Utförliga uppgifter om finansieringen av köp eller leasing av luftfartyg med, i fråga om 

leasing, angivande av avtalsvillkoren.
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3. Uppgifter för bedömning av den fortsatta ekonomiska ställningen som ska lämnas av 

företag som redan innehar licens.

3.1 Reviderade räkenskaper senast sex månader efter sista dagen för det berörda 

räkenskapsåret, såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, och vid behov den 

senaste interna balansräkningen.

3.2 Budgeterad balansräkning med resultaträkning för det kommande året.

3.3 Uppgifter om tidigare och budgeterade utgifter och inkomster gällande poster såsom 

bränsle, passagerar- och fraktpriser, löner, underhåll, avskrivningar, 

valutakursförändringar, flygplatsavgifter, avgifter för flygtrafiktjänster, kostnader för 

marktjänster, försäkring osv. Trafik/intäktsprognoser.

3.4 Kassaflödesanalys och likviditetsplanering för det kommande året.
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BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

(som avses i artikel 27)

Förordning 2407/92 Den här förordningen

Artikel 1.1 Artikel 1

Artikel 1.2 Artikel 3.3

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3.1 Artikel 3.2

Artikel 3.2 Artikel 3.1 andra stycket

Artikel 3.3 Artikel 3.1 första stycket

Artikel 4.1 Artikel 4

Artikel 4.2 Artikel 4 f

Artikel 4.3 –

Artikel 4.4 Artikel 4 f

Artikel 4.5 Artikel 8.1 andra stycket

Artikel 5.1 Artikel 5.1
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Artikel 5.2 Artikel 5.2

Artikel 5.3 Artikel 8.5

Artikel 5.4 Artikel 8.6

Artikel 5.5 Artikel 9.1

Artikel 5.6 Artikel 8.4

Artikel 5.7 Artikel 5.3 och artikel 8.8

Artikel 6 Artikel 7

Artikel 7 Artikel 11 

Artikel 8.1 Artikel 4c

Artikel 8.2 Artikel 12.1

Artikel 8.3 Artikel 13.2 och 13.3

Artikel 8.4 Artikel 12.2

Artikel 9 Artikel 6

Artikel 10.1 Artikel 13.2 och 13.3

Artikel 10.2 Artikel 13.2 och 13.3

Artikel 11.1 Artikel 8.1
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Artikel 11.2 Artikel 8.3

Artikel 11.3 Artikel 8.7

Artikel 12 Artiklarna 9.2–9.6

Artikel 13.1 Artikel 10.2 

Artikel 13.2 Artikel 10.1

Artikel 13.3 –

Artikel 13.4 Artikel 10.3

Artikel 14 –

Artikel 15 –

Artikel 16 –

Artikel 17 –

Artikel 18.1 Artikel 26.1

Artikel 18.2 Artikel 26.3

Artikel 19 –

BILAGA BILAGA I



16160/4/07 REV 4 /mn 4
BILAGA II JUR SV

Förordning 2408/92 Den här förordningen

Artikel 1.1 Artikel 1

Artikel 1.2 Artikel 1.2

Artikel 1.3 –

Artikel 1.4 –

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3.1 Artikel 15.1 och 15.2

Artikel 3.2 –

Artikel 3.3 –

Artikel 3.4 –

Artikel 4.1 a Artikel 16.1

Artikel 4.1 b Artikel 16.3

Artikel 4.1 c Artikel 16.2

Artikel 4.1 d Artikel 16.9

– Artikel 17.1



16160/4/07 REV 4 /mn 5
BILAGA II JUR SV

– Artikel 17.2

– Artikel 17.4

– Artikel 17.5

 Artikel 17.6

Artikel 4.1 e Artikel 17.3

Artikel 4.1 f Artikel 17.7

Artikel 4.1 g –

Artikel 4.1 h Artikel 17.8

– Artikel 17.9

– Artikel 17.10

Artikel 4.1 i Artikel 18.1

Artikel 4.1 j Artikel 16.7

Artikel 4.1 k –

Artikel 4.2 –

Artikel 4.3 Artikel 18.2

Artikel 4.4 –

Artikel 5 –
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Artikel 6.1 och 6.2 –

Artikel 7 Artikel 15.4 och 15.5

Artikel 8.1 Artikel 19.2

Artikel 8.2 Artikel 19.1

Artikel 8.3 Artikel 19.3

Artikel 8.4 –

Artikel 8.5 –

Artikel 9.1 Artikel 20.1

Artikel 9.2 Artikel 20.1

Artikel 9.3 Artikel 20.2

Artikel 9.4 Artikel 20.3

Artikel 9.5 Artikel 22.1

Artikel 9.6 Artikel 22.2

Artikel 9.7 –

Artikel 9.8 –

Artikel 10 –
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Artikel 11 Artikel 25

Artikel 12.1 Artikel 26.2

Artikel 12.2 –

Artikel 13 –

Artikel 14.1 Artikel 26.1

Artikel 14.2 Artikel 26.3

Artikel 15 –

Artikel 16 –

BILAGA I –

BILAGA II –

BILAGA III –

– BILAGA II
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Förordning 2409/92 Den här förordningen

Artikel 1.1 Artikel 1

Artikel 1.2 Artikel 21.1

Artikel 1.3 –

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3 –

Artikel 4 Artikel 23

Artikel 5.1 Artikel 22

Artikel 5.2 –

Artikel 5.3 –

Artikel 5.4 –

Artikel 6 –

Artikel 7 –

Artikel 8 –

Artikel 9 –



16160/4/07 REV 4 /mn 9
BILAGA II JUR SV

Artikel 10.1 Artikel 26.1

Artikel 10.2 Artikel 26.3

Artikel 11 –

Artikel 12 –

– Artikel 27

– Artikel 28
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I. Inledning

Kommissionens förslag antogs i juli 2006. Det syftar till att konsolidera och rationalisera innehållet 

i nu gällande förordningar om tillstånd för lufttrafikföretag, frihet att bedriva lufttrafik i 

gemenskapen och prissättning av sådan lufttrafik. Samtidigt införs genom förslaget strängare krav 

på lufttrafikföretagens ekonomiska bärkraft och praxisen med "wet lease" (dvs. att bedriva lufttrafik 

med en besättning som hyrs in från ett annat företag). Dessutom har reglerna för allmän trafikplikt 

som gäller vissa flyglinjer klargjorts, den bristande överensstämmelsen mellan den inre 

luftfartsmarknaden och tjänster till tredjeland har undanröjts och reglerna för fördelningen av trafik 

mellan flygplatser som betjänar samma stad eller storstadsregion har förenklats. Slutligen stärker 

förslaget insyn i prissättningen vad avser de biljettpriser och tariffer som erbjuds passagerare och 

avsändare av gods.

II. Analys av den gemensamma ståndpunkten

Rådet kunde samtycka till de flesta av huvudinslagen i kommissionens förslag. På vissa viktiga 

punkter beslutade dock rådet att ändra texten. Detta gjordes i allmänhet för att se till att fullständig 

klarhet råder om vilket ansvar medlemsstaternas tillståndsmyndigheter har, vilka behörigheter 

medlemsstaterna och gemenskapen har när det gäller förbindelserna med tredje länder och också för 

att säkerställa att en lämplig balans upprätthålls mellan övervakningen av lufttrafikföretag och 

undvikandet av alltför betungande krav. Kommissionens konsekvensanalys har härvid 

vederbörligen beaktats.

Under diskussionerna i rådet enades man om följande viktiga ändringar av kommissionens förslag.
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Rådet gjorde några viktiga ändringar när det gäller definitionerna i artiklarna 2 och 3 för att göra det 

fullständigt klart att den medlemsstatsmyndighet som ansvarar för säkerhetsövervakningen av 

företaget också ansvarar för utfärdandet av dess operativa licens. Med tanke på att förslaget utgör 

ett led i gemenskapens ansträngningar att förenkla lagstiftningen, ansåg rådet också att det var 

möjligt att förbättra balansen mellan behovet av att säkerställa en noggrann övervakning av 

flygbolagens finansiella ställning och behovet av att inte alltför hårt belasta företagen med 

administrativa krav, som inte skulle förbättra konsumentskyddet. I detta sammanhang gjordes även 

vissa ändringar för att företagen ska kunna ingå avtal om leasing av flygplan med besättning 

(wet lease). Samtidigt som man erkänner att företag i vissa fall har legitima operationella skäl att 

träffa avtal om wet-leasing, fastställs stränga villkor för wet-leasing av luftfartyg utanför 

gemenskapen i den gemensamma ståndpunkten (luftfartyg vars säkerhetsövervakning inte omfattas 

av gemenskapsstandarder).

När det gäller den internationella dimensionen av gemenskapens luftfartsmarknad, tog rådet bort 

vissa stycken i artikel 15 som, enligt rådet, inte överensstämde med medlemsstaternas och 

gemenskapens respektive behörigheter. I detta sammanhang preciseras det även i rådets text att 

medlemsstaterna förbehåller sig rätten att införa restriktioner mot överenskommelser om 

gemensamma linjebeteckningar (code-sharing) mellan EG-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag 

från tredjeland, om det utländska företagets land begränsar de kommersiella möjligheter som 

EG-lufttrafikföretagen har.

Rådet förenklade vissa regler och förfaranden som berör den allmänna trafikplikten enligt 

artiklarna 16 och 17 och gjorde andra ändringar för att säkerställa att de överensstämmer med de 

syften och mål som ligger bakom användningen av den allmänna trafikplikten.

En ny artikel införs i den gemensamma ståndpunkten som tillåter medlemsstaterna att införa 

restriktioner på trafikrättigheterna om detta dikteras av allvarliga miljöproblem. Detta anpassar den 

nya texten till möjligheterna enligt de nuvarande förordningarna, och inlemmar en garanti för att 

säkerställa att sådana åtgärder är icke-diskriminerande och fullständigt motiverade.
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När det gäller reglerna för fördelning av trafik mellan flygplatssystem, har rådet infogat en text som 

förstärker principen om att flygplatser inom sådana system ska omges av ändamålsenlig 

transportinfrastruktur i passagerarnas intresse.

Slutligen utvidgade rådet räckvidden för bestämmelserna om öppenhet i prissättningen så att alla 

flygningar från gemenskapens flygplatser omfattas (oavsett destination). Enligt rådets text måste 

samtliga biljettpriser för sådana flygningar marknadsföras inklusive passagerarpris eller fraktpris, 

skatter, avgifter och arvoden.

När det gäller de ändringar som hade föreslagits av Europaparlamentet kunde rådet helt godta 

följande ändringar: 3, 5, 7, 9, 14, 19, 21, 22, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 42, 44, 51, 52, 53 och 56. Det 

ska noteras att ändringarna 42 och 56 som berör regler för trafikfördelning respektive 

överensstämmelse med sociallagstiftning var föremål för långa och svåra förhandlingar i rådet. Man 

enades om ändringarna som en del av en kompromiss med parlamentet som rådet hoppas ska utgöra 

grunden för en övergripande överenskommelse i andra behandlingen.

Ändringarna 1, 6, 10, 33, 41, 45, 46, 48 och 49 godtogs i princip (men infogades på andra ställen i 

texten) eller godtogs med vissa omformuleringar.

Rådet kunde däremot inte godkänna några av de övriga ändringarna. Några av dessa avslogs 

eftersom deras syfte var att utvidga förordningens tillämpningsområde i en utsträckning som rådet 

ansåg vara orimlig (ändringarna 2, 15, 17 och 50). Ytterligare en rad ändringar avslogs eftersom de 

skulle lägga en oskälig börda på företagen eller minska rättvisan i licenssystemet (4, 16, 25 och 28).
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Vissa ändringar avslogs eftersom de var överflödiga på grund av de ändringar som rådet hade gjort i 

kommissionens förslag (12 och 43). Ytterligare ett antal ändringar avslogs eftersom rådet ansåg att 

de leder till att texten blir otydligare eller att de innehöll tekniska felaktigheter (8, 11, 13, 18, 23, 24, 

26, 29, 31, 32 och 47). Även om ändring 20 avslogs togs den upp på ett annat ställe i rådets text. 

Ändring 36 avslogs eftersom den skulle inverka på medlemsstaternas behörigheter när det gäller 

överenskommelser om gemensamma linjebeteckningar (code-sharing) med flygbolag i tredjeländer. 

Slutligen avslogs ändringarna 35 och 40 eftersom de berörde samma fråga som vissa andra 

ändringar som omfattas av kompromisserna i den gemensamma ståndpunkt som rådet hoppas att 

parlamentet ska kunna godkänna i andra behandlingen.

III. Slutsats

Rådet gör gällande att texten till den gemensamma ståndpunkten är ändamålsenlig och välavvägd. 

Rådet noterar de omfattande kontakter som redan har tagits med parlamentet och hoppas att dessa 

snart ska resultera i att denna lagstiftning antas i ett tidigt skede.

________________________
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 Antagande (R+U)
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b) av rådets motivering
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ENSIDIGT UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Angående artikel 3.3 –

"Driftstillstånd för lokala flygningar"

I samband med revideringen av förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av gemensamma 

bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet 

har Europeiska kommissionen, biträdd av den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, samrått med 

alla berörda aktörer inom allmänflyget i syfte att utarbeta genomförandebestämmelser för den nya 

förordningen.
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Kommissionen åtar sig att utarbeta bestämmelser som är anpassade för denna verksamhet, särskilt 

att på ett korrekt sätt ta hänsyn till rundflygningar i lätta luftfartyg, exempelvis jungfruflygningar, 

och när det gäller såväl underhåll som drift av luftfartyg samt tillstånd.

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN

Angående artikel 15 – "Samarbete med avseende på tredjeländers tillträde

till den inre lufttransportmarknaden"

Genom det så kallade tredje luftfartspaketet som antogs 1992 upprättades en verkligt öppen inre 

lufttransportmarknad för EG-lufttrafikföretag, vilken därefter har utvecklats och nu inkluderar 

gemensamma bestämmelser i frågor som luftfartssäkerhet, säkerhet, statligt stöd och konkurrens.

Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter enligt konventionen angående internationell 

civil luftfart och transitöverenskommelsen angående internationella luftfartslinjer, och med hänsyn 

till luftfartsavtal med tredjeländer, är samarbete mellan medlemsstaterna och med kommissionen 

viktigt när det gäller frågan om rätten för luftfartsföretag i tredjeland att flyga över gemenskapen 

och tillhandahålla luftfartstjänster inom gemenskapen. 

För detta ändamål, och utan att det påverkar landsspecifika förhandlingsmandat som beviljats i 

enlighet med rådets slutsatser från juni 2005 om extern luftfartspolitik, bekräftar medlemsstaterna 

och kommissionen att de i största möjliga utsträckning och i samordnad form använder de befintliga 

mekanismerna och ramen i förordning (EG) nr 847/2004 om förhandling om och genomförande av 

luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer.
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GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN OCH RÅDET

Angående artikel 15 – "Gemenskapens luftfartslagstiftnings sociala verkningar"

Sedan 1992 har skapandet av en inre marknad för lufttransporter lett till betydande fördelar för 

konsumenter, operatörer och anställda. Verksamheten har ökat i betydande grad (i trafik, antal 

flyglinjer och nya företag). EG-lufttrafikföretagen kan etablera sig var som helst i gemenskapen och 

bedriva lufttrafik från andra baser i medlemsstaterna än den där de har sin huvudsakliga 

verksamhet. Detta innebär ökad rörlighet för de anställda inom den civila luftfarten i hela EU.

Medlemsstaterna bör garantera korrekt tillämpning av arbets- och anställningsvillkor, däribland 

längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön samt 

hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen, vilket ska tillämpas i enlighet med gemenskapens 

lagstiftning för arbetstagare vid ett EG-lufttrafikföretag som tillhandahåller luftfartstjänster från en 

verksamhetsbas utanför den medlemsstat där EG-luftfartsföretaget bedriver sin huvudsakliga 

verksamhet.

Rådet noterar att Europeiska kommissionen noggrant bedömer den inre marknaden, sysselsättning 

och arbetsvillkor inom en alltmer globaliserad sektor. Europeiska kommissionen har i detta 

avseende inlett en undersökning för att få en klar bild av lufttransportsituationen och dess 

utveckling sedan 1997. Resultaten kommer att finnas tillgängliga så småningom.

Rådet noterar även Europeiska kommissionens avsikt att, som ett resultat av denna undersökning, 

bedöma vilka åtgärder  om någon  som kan vara lämpliga. Kommissionen kommer att informera 

Europaparlamentet och rådet om resultaten.
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ENSIDIGT UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Angående artikel 15.5 – "Restriktioner mot överenskommelser om gemensamma linjebeteckningar 

mellan EG-lufttrafikföretag och företag från tredjeland"

I artikel 15.4 och 15.5 i utkastet till förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av 

luftfartstjänster i gemenskapen fastställs det som en allmän regel att alla restriktioner mot 

EG-lufttrafikföretagens rätt till gemensamma linjebeteckningar med lufttrafikföretag från tredjeland 

som härrör från bilaterala avtal mellan medlemsstaterna ska undanröjas.

För att kunna behålla en hävstångseffekt vid förhandlingar med tredjeländer som inte tillåter lika 

möjligheter för EG-lufttrafikföretag i fråga om gemensamma linjebeteckningar får medlemsstater 

dock i undantagsfall införa inskränkningar av gemensamma linjebeteckningar mellan 

EG-lufttrafikföretag och företag från tredjeland inom ramen för respektive luftfartsavtal med 

tredjeländer och på de stränga villkor som anges i artikel 15. Dessa villkor är icke-diskriminering, 

oinskränkt konkurrens och att införda åtgärder ska vara proportionerliga.

Kommissionen understryker den ovanliga arten av de restriktioner som medlemsstaterna inför om 

fria gemensamma linjebeteckningar och kommer att noga övervaka alla dessa restriktioner för att 

garantera att de fullt ut överensstämmer med ovannämnda villkor.

ENSIDIGT UTTALANDE FRÅN FRANKRIKE

Angående artikel 15.4 och 15.5 – "Restriktioner mot överenskommelser om gemensamma 

linjebeteckningar mellan EG-lufttrafikföretag och företag från tredjeland"

Bestämmelser i gällande bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om 

överenskommelser för lufttrafikföretags gemensamma linjebeteckningar ska fortsätta att gälla, 

såvida de inte medför diskriminering mellan EG-lufttrafikföretag. Det är endast bestämmelserna om 

gemensamma linjebeteckningar i gällande bilaterala avtal mellan medlemsstater som ska upphöra 

att gälla i och med detta utkast.
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Om inte kommissionen ges ett särskilt bemyndigande, har medlemsstaterna även fortsättningsvis 

exklusiv behörighet att förhandla om bestämmelser om gemensamma linjebeteckningar i 

luftfartsavtal med tredjeländer.

Den nuvarande behörighetsfördelningen mellan medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen 

i frågor som rör yttre förbindelser ändras inte genom detta utkast till förordning.

ENSIDIGT UTTALANDE FRÅN PORTUGAL

Angående artikel 22 – "Fri prissättning"

Med anledning av artikel 22 ska "ömsesidighet" när det gäller rätten att fastställa passagerarpriser 

och fraktpriser för lufttrafik inom gemenskapen på en viss flyglinje för flygbolag från tredjeland 

tolkas så att ett flygbolag som utsetts av en av de berörda medlemsstaterna bemyndigas av detta 

tredjeland att fritt sätta passagerarpriser och fraktpriser på vissa flyglinjer som inkluderar detta 

tredjeland och utöva motsvarande trafikrättigheter.

ENSIDIGT UTTALANDE FRÅN ÖSTERRIKE

Angående artikel 23 – "Prisinformation och icke-diskriminering"

Österrike uppfattar det som att den föreslagna formuleringen i artikel 23 (särskilt ordet 

"förutsebara") kan tolkas i vid mening så att den överensstämmer med den tillämpliga rättsliga 

situationen i Österrike beträffande prisangivelser.

________________________
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2006/0130 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

beträffande  

rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets 
förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i 

gemenskapen (omarbetning) 

(Text av betydelse för EES) 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)396 – 2006/0130(COD)) 

18 juli 2005 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 31 maj 2007 

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 11 juli 2007 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: Enhällighet 18.4.2008 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 
Den 18 juli 2006 antog kommissionen ett förslag till förordning om gemensamma regler för 
tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) som kommer att ersätta de 
tre förordningarna 2407/92, 2408/92 och 2409/92 (under det gemensamma namnet ”tredje 
luftfartspaketet”)1.  

Förslagets viktigaste delar är följande: 

(1) Strängare krav för utfärdande och återkallan av operativa licenser.  

(2) Strängar krav för leasing av luftfartyg. 
(3) Förtydligande av reglerna om allmän trafikplikt: Dessa regler har setts över i syfte 

att minska den administrativa bördan, att undvika ett överdrivet utnyttjande av allmän 
trafikplikt för att hindra den fria konkurrensen på vissa marknader samt att öka antalet 
anbudsgivare som deltar anbudsförfarandena.  

(4) Förtydligande av ramen för relationerna med tredjeländer: Förslaget ersätter helt 
de bilaterala avtal mellan medlemsstater som fortfarande begränsar friheten att 
tillhandahålla luftfartstjänster.  

                                                 
1 Förordning (EEG) nr 2407/92 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag (EGT L 240, 24.8.1992, s. 

1) – förordning (EEG) nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen 
(EGT L 240, 24.8.1992, s. 8) – förordning (EEG) nr 2409/92 om biljettpriser och tariffer för lufttrafik 
(EGT L 240, 24.8.1992, s. 15). 
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(5) Förtydligande av reglerna för fördelning av trafiken mellan flygplatser: Det 
nuvarande förfarandet i två steg (införande av ett flygplatssystem och definition av 
regler för flygtrafikfördelning) ersätts av ett förfarande i ett steg, där konceptet 
”flygplatssystem” utgår.  

(6) Förbättrat konsumentskydd (pristransparens och icke-diskriminering): Enligt 
förslaget bör flygtarifferna omfatta alla tillämpliga skatter och avgifter och 
lufttrafikföretagen bör offentliggöra komplett information om sina tariffer för 
passagerar- och frakttransporter samt om därmed förbundna villkor.  

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 
Den gemensamma ståndpunkten utgör inte bara rådets ståndpunkt utan återspeglar även den 
kompromiss som uppnåtts av de tre institutionerna efter förhandlingar hösten 2007. 
Ordföranden för Europaparlamentets utskott för transport och turism har i en skrivelse till 
rådets ordförandeskap angett att utskottet under dessa omständigheter rekommenderar att den 
gemensamma ståndpunkten godkänns vid andra behandlingen, under förutsättning att den 
terminologi för leasing av luftfartyg med besättning som föreslagits av parlamentet godtas. 
Kompromissen, omfattande Europaparlamentets begäran, kunde godkännas av rådet vid dess 
möte (transport, telekommunikation och energi) den 30 november 2007.  
De övriga punkter som utöver denna särskilda punkt ledde till diskussion mellan de tre 
institutionerna och sedan omfattades av den kompromiss som återges i den gemensamma 
ståndpunkten, rörde följande:  
• Den inre marknadens sociala dimension: Institutionerna var båda tillfreds med 

införandet av ett nytt skäl (skäl 8a) som erinrar om medlemsstaternas skyldigheter i fråga 
om tillämpningen av adekvat nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. Kommissionen 
åtog sig vidare att underrätta de två institutionerna om resultaten av sin pågående 
undersökning om den inre luftfartsmarknadens effekter för sysselsättningen och 
arbetsvillkoren. 

• Ekonomisk bärkraft för att vid konkurs kunna täcka återbetalning av biljettpriset 
samt hemresa för passagerare: I texten finns inte längre någon hänvisning till detta, men 
kommissionen kommer att undersöka genomförbarheten i och konsekvenserna av en 
eventuell bestämmelse som innebär skyldighet att teckna en försäkring som täcker 
återbetalningen av biljettpriset samt kostnaderna för hemresa. 

• Yttre förbindelser: Rådet tillbakavisade kategoriskt en sådan dimension. För att nå fram 
till en kompromiss och främja en överenskommelse mellan alla institutioner, har 
kommissionen gått med på att bestämmelserna om yttre förbindelser inte ska tas med i 
förslaget, och har i stället gjort en gemensam deklaration med medlemsstaterna rörande 
samarbetet om tredjeländers tillträde till den inre marknaden för lufttransporter. Den har 
vidare gjort en unilateral deklaration rörande restriktionerna kring överenskommelserna 
om gemensamma linjebeteckningar (”code sharing”) mellan gemenskapens 
lufttrafikföretag och tredjeländers lufttrafikföretag, i den nya utformningen enligt artikel 
15.5. 

• Trafikfördelning mellan flygplatser: Den nya artikel 19 möjliggör fördelning av trafik 
mellan flygplatser på villkor att flygplatserna 

• betjänar samma stad eller konurbation,  
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• betjänas av en väl avpassad transportinfrastruktur som så långt det är möjligt 
erbjuder en direktförbindelse som gör det möjligt att nå flygplatsen på mindre än 
90 minuter, eventuellt även vid gränsövergång, 

• är förbundna med varandra och med den stad eller konurbation som de betjänar 
genom regelbundna, tillförlitliga och effektiva kollektivtransporter, 

• erbjuder de tjänster som är nödvändiga för lufttrafikföretagen och inte på ett 
otillbörligt sätt motverkar lufttrafikföretagens handelsmöjligheter.  

• Information om priser: Tillämpningsområdet för kravet på pristransparens och icke-
diskriminering har utvidgats till alla flygningar från gemenskapen, inklusive flygningar 
som handhas av tredjeländer (artikel 24). Hädanefter kommer de slutliga priser som uppges 
för dessa flygningar att omfatta skatter, flygplatsavgifter samt alla övriga avgifter och 
kostnader. I ett av skälen (skäl 15) uppmuntras lufttrafikföretagen att visa prov på samma 
transparens när det gäller flygningar till en flygplats inom gemenskapen. 

Kommissionen gläder sig åt att de nya regler som blivit resultatet av de interinstitutionella 
förhandlingarna är väsentligt förbättrade och mycket tydligare.  

4. SLUTSATS 
Kommissionen konstaterar att den gemensamma ståndpunkten bidrar till att upprätthålla 
förslagets huvudmål och principer, och kan därför stödja den. Den gläder sig över att den 
återspeglar de interinstitutionella förhandlingarna, vilka möjliggjorde antagandet av detta 
förslag vid den andra behandlingen. 


	COD060130_(AVEC_déclaration).doc
	CONS_CONS(2007)16160(REV4)_SV.pdf
	CONS_CONS(2007)16160(REV4)_SV.doc

	CONS_CONS(2007)16160(ADD1)_REV4_SV.pdf
	CONS_CONS(2007)16160(ADD1)_REV4_SV.doc

	CONS_CONS(2008)07627(ADD1)_SV.pdf
	CONS_CONS(2008)07627(ADD1)_SV.doc

	CONS_CONS(2008)07627(ADD1)(COR1)_SV.pdf
	CONS_CONS(2008)07627(ADD1)(COR1)_SV.doc




