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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

fastställd vid första behandlingen den 18 december 2020 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om vissa 
aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som 

föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde 
ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 december 2020.
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av följande skäl:

(1) Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur 

Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen1 (utträdesavtalet) 

ingicks av unionen genom rådets beslut (EU) 2020/1352 och trädde i kraft den 1 

februari 2020. Den övergångsperiod som föreskrivs i artikel 126 i utträdesavtalet 

(övergångsperioden), under vilken unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket) i 

enlighet med artikel 127 i utträdesavtalet, löper ut den 31 december 2020.

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/11393 syftar i första hand till 

att fastställa och upprätthålla en hög och enhetlig nivå på flygsäkerheten i unionen. 

Därför har det inrättats ett certifikatsystem för olika verksamheter inom luftfarten för 

att uppnå den erforderliga säkerhetsnivån och möjliggöra nödvändiga verifieringar 

och ömsesidigt erkännande av utfärdade certifikat.

1 EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
2 Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen 
och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och 
inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, 
(EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt 
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och 
(EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 22.8.2018, 
s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2018:212:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2018:212:TOC
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(3) På flygsäkerhetsområdet kan många berörda parter genom olika åtgärder hantera 

konsekvenserna av övergångsperiodens utgång för certifikat och godkännanden, i 

avsaknad av ett avtal som fastlägger de nya förbindelserna med avseende på 

flygsäkerhet mellan unionen och Förenade kungariket. Dessa åtgärder omfattar 

överföring till en civil luftfartsmyndighet i en av medlemsstaterna och ansökan, före 

övergångsperiodens utgång, om ett certifikat som utfärdas av Europeiska unionens 

byrå för luftfartssäkerhet (byrån) och som börjar gälla från och med dagen efter 

övergångsperiodens utgång.

(4) För vissa certifikat behöver dock särskilda åtgärder vidtas för att hantera 

konsekvenserna av övergångsperiodens utgång. Detta gäller särskilt 

konstruktionscertifikat som utfärdats av byrån före övergångsperiodens utgång till 

konstruktionsorganisationer med sitt huvudsakligt verksamhetsställe i Förenade 

kungariket, eller av konstruktionsorganisationer som godkänts av byrån. Fram till 

detta datum utförde byrån ”konstruktionsstatens” funktioner och uppgifter, enligt 

konventionen angående internationell civil luftfart och dess bilagor, på Förenade 

kungarikets vägnar, i enlighet med artikel 77.1 i förordning (EU) 2018/1139. Efter 

övergångsperiodens utgång kommer de funktioner och uppgifter som åligger 

konstruktionsstaten med avseende på Förenade kungariket att övertas av Förenade 

kungarikets civila luftfartsmyndighet. För att hantera den förändringen har Förenade 

kungariket antagit lagstiftning som fastställer att konstruktionscertifikat som 

utfärdats före övergångsperioden ska anses som utfärdade enligt Förenade 

kungarikets lagstiftning med verkan från och med övergångsperiodens utgång.
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(5) Särskilda åtgärder från unionens sida är nödvändiga för att, när det gäller luftfartyg 

som är registrerade i unionen, säkerställa att de konstruktioner som omfattas av 

sådana konstruktionscertifikat fortsatt omfattas av konstruktionscertifikat som 

regleras av förordning (EU) 2018/1139 efter övergångsperiodens utgång. De 

särskilda åtgärderna bör göra det möjligt för de berörda luftfartygsoperatörerna att 

fortsätta att använda produkterna i fråga. Det är därför nödvändigt att fastställa att 

byrån eller, i förekommande fall, konstruktionsorganisationer som godkänts av 

byrån, ska anses ha utfärdat de konstruktionscertifikat som omfattar dessa 

konstruktioner med verkan från och med dagen efter övergångsperiodens utgång. 

Förordning (EU) 2018/1139 och relevanta kommissionsakter avser sådana 

konstruktionscertifikat, som utfärdats på grundval av att luftfartyget i fråga är 

registrerat i en medlemsstat, även om ett tredjeland är konstruktionsstat.

(6) Det är nödvändigt att klargöra att dessa konstruktionscertifikat omfattas av de 

relevanta reglerna i förordning (EU) 2018/1139 och de relevanta genomförandeakter 

och delegerade akter som antas enligt den förordningen eller Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 216/20081, särskilt de som är tillämpliga på 

konstruktionscertifiering och obligatorisk information om fortsatt luftvärdighet.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 
om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och 
inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets 
direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG 
(EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:079:TOC
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(7) Med beaktande av den brådska som föranleds av övergångsperiodens utgång anses 

det  lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på åtta veckor som avses i 

artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, 

fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(8) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att upprätthålla en hög och enhetlig 

nivå på luftfartssäkerheten i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan 

uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(9) Denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt och bör tillämpas från och 

med dagen efter den dag då övergångsperioden löper ut, såvida inte ett avtal mellan 

Europeiska unionen och Förenade kungariket, som reglerar frågor avseende civil 

flygsäkerhet rörande konstruktionskontrollintyg som behandlas i denna förordning, 

har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt vid den tidpunkten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I denna förordning fastställs särskilda bestämmelser, med hänsyn till utgången av 

övergångsperioden, för vissa flygsäkerhetscertifikat som utfärdats enligt förordning 

(EG) nr 216/2008 eller (EU) 2018/1139 till fysiska och juridiska personer som har 

sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Förenade kungariket.

2. Denna förordning ska tillämpas på de konstruktionscertifikat som förtecknas i 

bilagan och som är giltiga dagen före den dag då denna förordning börjar tillämpas 

och som har utfärdats av byrån till fysiska eller juridiska personer som har sitt 

huvudsakliga verksamhetsställe i Förenade kungariket, eller av en 

konstruktionsorganisation som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Förenade 

kungariket.

3. Denna förordning ska endast tillämpas på luftfartyg som är registrerade i unionen.
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Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning ska motsvarande definitioner i förordning (EU) 

2018/1139 och i de genomförandeakter och delegerade akter som antas enligt den 

förordningen samt enligt förordning (EG) nr 216/2008 tillämpas.

Artikel 3

Giltighet för certifikat

De konstruktionscertifikat som avses i artikel 1.2 ska anses ha utfärdats med verkan från och 

med den dag som avses i artikel 5.2

1. av byrån, när det gäller certifikat som avses i artikel 1.2 och som utfärdats av byrån,

2. av en organisation som godkänts av byrån, när det gäller certifikat som avses i 

artikel 1.2 och som utfärdats av en konstruktionsorganisation som godkänts av byrån. 
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Artikel 4

Regler och skyldigheter i fråga om certifikat som regleras av artikel 3 

1. De certifikat som regleras av artikel 3 i denna förordning omfattas av de regler som 

gäller för dem i enlighet med förordning (EU) 2018/1139 och de relevanta 

genomförandeakter och delegerade akter som antas enligt den förordningen eller 

förordning (EG) nr 216/2008, särskilt kommissionens förordning (EU) nr 748/20121.

2. Byrån ska ha de befogenheter som fastställs i förordning (EU) 2018/1139 och i de 

relevanta genomförandeakter och delegerade akter som antas enligt den förordningen 

och enligt förordning (EG) nr 216/2008 i fråga om organ som har sitt huvudsakliga 

verksamhetsställe i ett tredjeland.

1 Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och 
tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och 
tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).
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Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

2. Denna förordning ska tillämpas från och med dagen efter den dag då unionsrätten 

upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket enligt artiklarna 126 och 127 

i utträdesavtalet.

3. Denna förordning ska inte tillämpas om ett avtal mellan unionen och Förenade 

kungariket, som reglerar frågor avseende civil flygsäkerhet rörande de 

konstruktionscertifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning, har trätt i kraft 

eller, beroende på vad som är tillämpligt, tillämpas provisoriskt, den dag som avses i 

punkt 2 i den här artikeln.

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

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER CERTIFIKAT SOM AVSES I ARTIKEL 1

1. Kommissionens förordning (EU) nr 748/20121, bilaga I, Del 21, avsnitt A, kapitel B 
(Typcertifikat och begränsade typcertifikat)

2. Förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, Del 21, avsnitt A, kapitel D (Ändringar av 
typcertifikat och begränsade typcertifikat)

3. Förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, Del 21, avsnitt A, kapitel E (Kompletterande 
typcertifikat)

4. Förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, Del 21, avsnitt A, kapitel M (Reparationer)

5. Förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, Del 21, avsnitt A, kapitel O (ETSO-tillstånd 
(European Technical Standard Order authorisations))

6. Förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, Del 21, avsnitt A, kapitel J (Godkännande av 
konstruktionsorganisation (Design Organisation Approval, DOA))

1 Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och 
tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och 
tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:224:TOC

