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9.
9.Transport
Transport--luftfart
vejtransport
Hvis der ikke er en luftfartsaftale mellem EU og Storbritannien på
Vejtransportområdet er et af de områder der kan påvirkes, når
plads, når Storbritannien træder ud af EU, vil Storbritanniens luftfartsStorbritannien udtræder af EU.
marked ikke længere være frit tilgængeligt for danske og øvrige EUoperatør.
Vejtransportområdet
Tilsvarende vil
er det
forholdsvis
europæiske
tæt reguleret
luftfartsmarked
på EU-niveau.
ikke længere
Sivære
den 1990’erne
frit tilgængeligt
har der
forfundet
britiske
enoperatører,
udpræget liberalisering
som i stedet sted,
vil skulle
hviloperere
ket betyder,
som tredjelandsoperatører
at der i dag er så godti EU’s
som luftrum.
fri adgang
Dette
til vejtransportvil have betydning
markedet,
for trafikrettigheder
hvis visse kvalifikationsbetingelser
i beflyvningen mellem
er opfyldt.
Danmark
Liberaliseog Storringen mellem
og Storbritannien
vilmere
derforherom
kunnenedenfor.
påvirkes, når
britannien
og forEU
security.
Du kan læse
Storbritannien udtræder.
Spørgsmål
Hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, vil det betyde,
at din virksomhed vil gå fra at have haft fri adgang til det britiske
marked til som
slet ikke atog/eller
have adgang
til det
Transporterer
dinudgangspunkt
virksomhed passagerer
fragt fra,
via britieller til
ske
marked.
Din
virksomhed
kan
derfor
blive
hårdt
ramt
af
StorbriStorbritannien?
tanniens udtræden af EU.
Anbefaling
Reglerne på de enkelte områder vil afhænge af muligheden for at
forhandle andre multilaterale og bilaterale aftaler. Det vil dog først
være
muligt at
at din
indgå
i den typeskal
forhandlinger,
efter Storbritannien
Det
betyder,
virksomhed
være opmærksom
på reglerne for
er
trådt
ud
af
EU.
trafikrettigheder og security

Definitioner:
1)
Trafikrettigheder
Cabotagekørsel
Forlader Storbritannien EU uden en aftale, kan det få betydning for de
National transport
for fremmed
regning,tilder
i en begrænset
gældende
trafikrettigheder
for luftfarten
ogudføres
fra Storbritannien.
Uden
periode
i
en
værtsmedlemsstat.
en aftale er der ikke garanti for, at dit luftfartsselskab vil kunne transportere passagerer og fragt fra, via eller til Storbritannien. Der arbejdes
på EU-niveau på at afklare, hvordan spørgsmålet om flyvninger til og
Godskørsel
for fremmed
regning
fra
Storbritannien
håndteres
i et no deal-scenarie.
Kørsel hvor der mod betaling af enhver art transporteres gods, der
Din
virksomhed
opfordres
til at
holde sig løbende
ikke
tilhører eller
er knyttet
til køretøjets
bruger. orienteret om status
for mulighederne for at opnå trafikrettigheder til og fra Storbritannien.
Firmakørsel
Transport af gods med et køretøj, som den der ejer godset, er registreret bruger af.

Side 1 (2)

Spørgsmål

2) Security
Storbritanniens udtrædelse af EU vil som udgangspunkt betyde, at
Storbritannien i securitymæssig henseende vil være at betragte som et
tredjeland.
Det betyder, at dit luftfartsselskab skal udpeges som ACC3 1 for at medbringe fragt fra Storbritannien ind i EU.
Herudover skal dit luftfartsselskab være opmærksomt på, at der skal
foretages flysikkerhedskontrol af dit luftfartsselskabs luftfartøjer, hvis
det fra Storbritannien passerer ind i en kritisk zone i EU. Dette vil få
betydning for længden af flyets vendetiden (”turn around time”).

1

CC3 står for “Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from af Third Country

Airport”.
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