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I
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
er obligatorisk)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1054/2008
af 27. oktober 2008
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

ud fra følgende betragtninger:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af
resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under
Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af
faste importværdier for tredjelande for de produkter og
perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96
og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forord
ning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. oktober 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
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BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL
MA
MK
TR
ZZ

106,4
44,4
35,9
70,0
64,2

0707 00 05

JO
TR
ZZ

162,5
131,2
146,9

0709 90 70

TR
ZZ

134,0
134,0

0805 50 10

AR
MA
TR
ZA
ZZ

108,8
95,3
96,6
85,2
96,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

231,8
117,8
240,8
196,8

0808 10 80

CA
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

96,2
90,8
37,6
74,2
144,3
88,8
88,7

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

60,3
64,9
125,5
94,6
86,3

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1055/2008
af 27. oktober 2008
om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår
kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker
over betalingsbalance, international handel med tjenester og
udenlandske direkte investeringer (1), særlig artikel 4, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Forordning (EF) nr. 184/2005 fastlægger en fælles ramme
for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over
betalingsbalance, international handel med tjenester og
udenlandske direkte investeringer.
De fælles kvalitetsstandarder samt kvalitetsrapporternes
indhold og hyppighed skal fastlægges, jf. artikel 4, stk.
3, i forordning (EF) nr. 184/2005.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Betalingsbalanceudvalget, der er
nedsat ved forordning (EF) nr. 184/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Medlemsstaterne forelægger hvert år en kvalitetsrapport, der
udarbejdes efter reglerne i bilaget.
Artikel 2
Medlemsstaterne fremsender deres kvalitetsrapporter senest den
30. november hvert år.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.
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BILAG
1.

Indledning
Kvalitetsrapporten skal indeholde både kvantitative og kvalitative kvalitetsindikatorer. Kommissionen (Eurostat) frem
lægger for hver medlemsstat resultaterne af de kvantitative indikatorer, der er beregnet på grundlag af de indberettede
data. Medlemsstaterne fortolker og kommenterer dem ud fra deres dataindsamlingsmetodologi.

2.

Tidsplan
— Inden udgangen af oktober hvert år sender Kommissionen (Eurostat) medlemsstaterne udkast til kvalitetsrap
porter, der er allerede er delvist udfyldt med de fleste kvantitative indikatorer og andre data, som Kommissionen
(Eurostat) er i besiddelse af.
— Senest den 30. november hvert år fremsender medlemsstaterne de udfyldte kvalitetsrapporter til Kommissionen.

3.

Kvalitetskriterier
Følgende kvalitetskriterier anses for at være relevante: dataenes aktualitet og dækning, metodologisk pålidelighed,
stabilitet, plausibilitet, konsistens og nøjagtighed. Komponenten »nøjagtighed« vil, selv om det er et relevant begreb,
blive behandlet separat som supplerende komponent, da den har relation til kvaliteten på inputsiden.

3.1. Aktualiteten og dækningen af de data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat)
Denne komponent refererer til overholdelsen af fristerne for dataindberetningen og tilgængeligheden af data efter
referenceperioder, geografisk opdelt og opdelt efter post og aktivitet.
3.2. Metodologisk pålidelighed
Metodologisk pålidelighed refererer til overholdelse af internationalt accepterede standarder, retningslinjer og god
praksis.
Denne komponent skal indeholde et begrænset antal metodologispørgsmål, som vil variere fra år til år, og vil
fokusere på overholdelsen af internationalt anerkendte standarder. Medlemsstaterne skal også gøre rede for de
vigtigste metodologiændringer, der har fundet sted i referenceperioden, og i hvilket omfang, de har påvirket data
kvaliteten.
3.3. Stabilitet
Stabilitet refererer til graden af overensstemmelse mellem det første skøn og den endelige værdi.
Her undersøges revisionernes omfang, i hvilken retning de foretages, og overensstemmelsen mellem de tendenser,
der har kunnet afledes af de første og endelige skøn.
3.4. Plausibilitet
Plausibilitet refererer til omfanget af uforklarede ændringer.
Medlemsstaterne skal evaluere deres interne kontrolprocedurer (styrker og svagheder) og fremsætte forslag til forbed
ringer.
3.5. Konsistens
Konsistens refererer til overensstemmelse både inden for de leverede datasæt (intern konsistens) og med andre
relevante datasæt af samme art (ekstern konsistens).
3.6. Nøjagtighed
Nøjagtighed refererer til graden af overensstemmelse mellem skønnet (det endelige skøn) og den sande populations
værdi.
På grundlag af et sæt parametre skal der her foretages en beskrivende analyse af de væsentligste problemer, der skal
løses, for at datadækningen kan forbedres. Dette kriterium vil blive behandlet som en supplerende kvalitetskom
ponent og vil ikke blive lagt til grund for den samlede kvalitetsvurdering.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1056/2008
af 27. oktober 2008
om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og
luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der
deltager i disse opgaver
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

For at give medlemsstaternes myndigheder og interesse
rede parter mulighed for at sættes sig ind i de nye krav i
del-M og foretage de nødvendige tilpasninger, bør
medlemsstaterne have mulighed for at udskyde anven
delsen af del-M for luftfartøjer, der ikke udfører erhvervs
mæssig lufttransport, i en yderligere periode på et til to
år afhængig af de pågældende bestemmelser.

(6)

Forordning (EF) nr. 2042/2003 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

(7)

Bestemmelserne i denne forordning tager hensyn til
meddelelse fra Kommissionen af 11. januar 2008 »En
dagsorden for en bæredygtig fremtid for almen- og
forretningsflyvning« (3).

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på den
udtalelse, som agenturet har afgivet i overensstemmelse
med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 216/2008.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i
forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil
luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerheds
agentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF,
forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1),
særlig artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

I henhold til artikel 7, stk. 6, i Kommissionens forord
ning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om
vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsma
teriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organi
sationer og personale, der deltager i disse opgaver (2)
foretager Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i
det følgende benævnt »agenturet«) en vurdering af virk
ningen af bestemmelserne i bilag I (del-M) til samme
forordning.
Agenturet har konkluderet, at bestemmelserne i bilag I
(del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 er for restrik
tive for luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig luft
transport, og navnlig for luftfartøjer, der ikke er klassifi
ceret som »komplekse motordrevne luftfartøjer«.
Eftersom den periode, hvor medlemsstaterne havde
mulighed for at anvende undtagelsesbestemmelser for
luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttrans
port, jf. artikel 7, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr.
2042/2003, som hovedparten af medlemsstaterne i reali
teten benyttede sig af, er udløbet, anvendes bestemmel
serne i bilag I (del-M) fuldt ud i alle medlemsstater fra
den 28. september 2008, medmindre der i god tid
forinden vedtages ændringer.
Agenturet har fundet det nødvendigt at foretage betyde
lige ændringer i forordning (EF) nr. 2042/2003, særlig
bilag I (del-M), for at tilpasse de eksisterende krav til de
forskellige grader af kompleksitet for de forskellige kate
gorier af luftfartøjer og operationstyper, uden at dette
berører sikkerhedsniveauet.

(1) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(2) EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2042/2003 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 tilføjes som litra k) og l):

»k) »ELA1-luftfartøj«: et af følgende luftfartøjer (ELA står for
»European Light Aircraft«):

i) en flyvemaskine eller et svævefly eller motorsvævefly
med en maksimal startmasse (MTOM) på under
1 000 kg, der ikke er klassificeret som et komplekst
motordrevet luftfartøj
(3) KOM(2007) 869 endelig.
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ii) en ballon konstrueret til et maksimalt løftegasvo
lumen eller varmluftsvolumen på ikke mere end
3 400 m3 for varmluftsballoner, 1 050 m3 for
gasballoner og 300 m3 for forankrede gasballoner

iii) et luftskib konstrueret til højst to personer og et
maksimalt løftegasvolumen eller varmluftsvolumen
på ikke mere end 2 500 m3 for varmluftsluftskibe
og 1 000 m3 for gasluftskibe

l)

»LSA-luftfartøj«: et luftfartøj (LSA står for »Light Sport
Aeroplane«) med alle nedennævnte kendetegn:

i) en maksimal startmasse (MTOM) på ikke mere end
600 kg, og

ii) en maksimal stallingshastighed i landingskonfigurationen (VSO) på ikke mere end 45 knob kalibreret
lufthastighed (CAS) med luftfartøjets maksimale certi
ficerede startmasse og mest kritiske tyngdepunkt, og

iii) en maksimal siddekapacitet på højst to personer
inklusive piloten, og

iv) en enkelt ikke-turbinemotor udstyret med propel, og

28.10.2008

»4.
Certifikater om frigivelse til tjeneste og autoriserede
frigivelsesbeviser, der er udstedt forud for denne forordnings
ikrafttræden af en vedligeholdelsesorganisation, som er
godkendt i henhold til medlemsstatens gældende krav, skal
anses for at have samme gyldighed som dem, der kræves i
henhold til henholdsvis M.A.801 og M.A.802 i bilag I (delM).«
4) Artikel 5, stk. 1, affattes således:
»1.
Certificeringspersonale skal være kvalificeret i overens
stemmelse med bestemmelserne i bilag III, jf. dog bestem
melserne i M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) og M.A.803
i bilag I, bestemmelserne i 145.A.30(j) i bilag II (del-145)
samt tillæg IV til bilag II (del-145).«
5) Artikel 7 ændres som følger:
a) Stk. 2 affattes således:
»2.

Uanset stk. 1:

a) træder bestemmelserne i bilag I, dog bortset fra
M.A.201(h)(2) og M.A.708(c), i kraft den
28. september 2005
b) finder M.A.201(f) i bilag I anvendelse på luftfartøjer,
som ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport, og
som opereres af luftfartsselskaber fra tredjelande, fra
den 28. september 2009.«

v) en kabine uden trykudligning.«
b) I stk. 3 foretages følgende ændringer:
2) I artikel 3 tilføjes som stk. 4:

»4.
For luftfartøjer, der ikke benyttes i erhvervsmæssig
lufttransport, vil et luftdygtighedseftersynsbevis eller tilsva
rende dokument, udstedt i overensstemmelse med medlems
statens krav og gyldigt den 28. september 2008, være
gyldigt indtil dets udløbsdato eller indtil den 28. september
2009, alt efter hvilket tidspunkt der falder først. Når bevisets
gyldighed er udløbet, kan den kompetente myndighed én
gang genudstede eller forlænge luftdygtighedseftersynsbeviset
eller et tilsvarende dokument for et år, hvis dette er tilladt
ifølge medlemsstatens krav. Når gyldigheden igen er udløbet,
kan den kompetente myndighed endnu én gang genudstede
eller forlænge luftdygtighedseftersynsbeviset eller et tilsva
rende dokument for et år, hvis dette er tilladt ifølge
medlemsstatens krav. Ingen yderligere genudstedelse eller
forlængelse er tilladt. Hvis bestemmelserne i dette punkt er
taget i anvendelse, udstedes der i forbindelse med en over
førsel af en luftfartøjsregistrering inden for EU et nyt luft
dygtighedseftersynsbevis i overensstemmelse med M.A.904.«

3) I artikel 4 tilføjes som stk. 4:

i) Litra a) affattes således:
»a) bestemmelserne i bilag I om luftfartøjer, der ikke
udfører erhvervsmæssig lufttransport, indtil den
28. september 2009«
ii) Følgende litra g) tilføjes:
»g) for luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig
lufttransport, bortset fra store luftfartøjer, kravet
om at opfylde bilag III (del-66) i følgende bestem
melser, indtil den 28. september 2010:
— M.A.606(g) og M.A.801(b)2 i bilag I (del-M)
— 145.A.30(g) og (h) i bilag II (del-145).«
6) Bilag I og II ændres som angivet i bilaget til denne forord
ning.
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Antonio TAJANI

Næstformand
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BILAG
1. Bilag I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 ændres således:
1) I M.1, punkt 4, tilføjes følgende nr. iii):
»iii) uanset punkt 4, nr. i), når den vedvarende luftdygtighed for et luftfartøj, der ikke anvendes til erhvervsmæssig
lufttransport, administreres af en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som er godkendt i
overensstemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M), der ikke er underkastet registreringsmed
lemsstatens tilsyn, og kun hvis der er opnået enighed herom med registreringsmedlemsstaten forud for
godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammet:
a) den myndighed, der er udpeget af den medlemsstat, der har ansvaret for tilsynet med organisationen til
sikring af vedvarende luftdygtighed, eller
b) agenturet, hvis organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed er beliggende i et tredjeland.«
2) M.A.201, litra e), affattes således:
»e) For at opfylde sit ansvar i henhold til litra a):
i) kan ejeren af et luftfartøj udlicitere de opgaver, der er forbundet med vedvarende luftdygtighed, til en
godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som er godkendt i overensstemmelse med
sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M). I så fald påtager organisationen til sikring af vedvarende
luftdygtighed sig ansvaret for, at opgaverne udføres korrekt.
ii) En ejer, som beslutter at administrere luftfartøjets vedvarende luftdygtighed på eget ansvar, uden at indgå
en aftale i overensstemmelse med tillæg I, kan imidlertid indgå en begrænset aftale med en organisation til
sikring af vedvarende luftdygtighed, som er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart G, i
dette bilag (del-M) om udarbejdelse af vedligeholdelsesprogrammet og godkendelse heraf i overensstem
melse med M.A.302. Ved en sådan begrænset aftale overføres ansvaret for udarbejdelse og godkendelse af
vedligeholdelsesprogrammet til den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed,
hvormed aftalen er indgået.«
3) I M.A.201, litra i), affattes indledningen således: »Hvis en medlemsstat kræver, at et luftfartsforetagende skal være i
besiddelse af et certifikat for de erhvervsmæssige operationer, det udøver ud over erhvervsmæssig lufttransport,
skal luftfartsforetagendet:«
4) M.A.202, litra a), affattes således:
»a) Enhver person eller organisation, der er ansvarlig i henhold til M.A.201, skal indberette enhver konstateret
omstændighed ved et luftfartøj eller en komponent, der bringer flyvesikkerheden i fare, til den kompetente
myndighed i registreringsstaten, den organisation, der er ansvarlig for typemodellen eller den supplerende
typemodel og, hvis dette er relevant, luftfartsforetagendets medlemsstat.«
5) M.A.302 affattes således:
»M.A.302 Vedligeholdelsesprogram for luftfartøjet
a) Vedligeholdelsen af luftfartøjet skal tilrettelægges i overensstemmelse med et vedligeholdelsesprogram.
b) Vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet og eventuelle efterfølgende ændringer skal godkendes af den
kompetente myndighed.
c) Hvis luftfartøjets vedvarende luftdygtighed administreres af en organisation til sikring af vedvarende luftdyg
tighed, som er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M), kan vedlige
holdelsesprogrammet og ændringerne hertil godkendes gennem en indirekte godkendelsesprocedure.
i) Den indirekte godkendelsesprocedure fastlægges i dette tilfælde af organisationen til sikring af vedvarende
luftdygtighed som en del af redegørelsen om sikring af den vedvarende luftdygtighed og godkendes af den
kompetente myndighed, der har ansvaret for den pågældende organisation til sikring af vedvarende luft
dygtighed.
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ii) Organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed må ikke anvende den indirekte godkendelsespro
cedure, hvis den pågældende organisation ikke er underkastet registreringsmedlemsstatens tilsyn,
medmindre der findes en aftale i henhold til M.1, punkt 4(ii) eller 4(iii), hvad der nu er relevant,
hvorved ansvaret for godkendelse af vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet overføres til den kompe
tente myndighed, der har ansvaret for den pågældende organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed.

d) Vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet skal være i overensstemmelse med:

i) den kompetente myndigheds instruktioner

ii) de instruktioner om vedvarende luftdygtighed, der er givet af indehavere af typecertifikatet, det begrænsede
typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større reparationskonstruktioner, ETSOgodkendelsen eller enhver anden relevant godkendelse, som er udstedt i henhold til forordning (EF) nr.
1702/2003 og bilaget hertil (del-21)

iii) de yderligere eller alternative instruktioner, der foreslås af ejeren eller organisationen til sikring af vedva
rende luftdygtighed efter godkendelse i overensstemmelse med M.A.302, bortset fra de i litra e) omhand
lede intervaller mellem sikkerhedsrelaterede opgaver, der kan intensiveres, med forbehold af at der udføres
et tilstrækkeligt antal eftersyn efter litra g), og udelukkende når de er blevet godkendt direkte i overens
stemmelse med M.A.302(b).

e) Vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet skal indeholde nærmere oplysninger om al den vedligeholdelse,
inklusive hyppighed, der kræves udført, herunder specifikke opgaver, der er forbundet med operationernes
type og specificitet.

f) For store luftfartøjer, når vedligeholdelsesprogrammet er baseret på vedligeholdelsesstyregruppens logik eller
tilstandsovervågning, skal programmet omfatte en dokumentationsplan (reliability programme).

g) Vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet underkastes periodisk revision og ændres om nødvendigt i over
ensstemmelse hermed. Disse revisioner skal sikre, at programmet til stadighed er gyldigt i lyset af de opera
tionelle erfaringer og den kompetente myndigheds instruktioner, idet der tages hensyn til nye og/eller ændrede
vedligeholdelsesinstruktioner udstedt af indehavere af typecertifikater og supplerende typecertifikater og enhver
anden organisation, som i overensstemmelse med bilaget (del-21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 offent
liggør sådanne oplysninger.«

6) M.A.305, litra b), affattes således:

»b) Rapporterne om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed skal omfatte:

1. en logbog for luftfartøjet, en eller flere logbøger for motoren eller logkort for motormoduler, en eller flere
propellogbøger samt logkort for enhver komponent med begrænset levetid, og

2. når det kræves i henhold til M.A.306 for erhvervsmæssig lufttransport, eller kræves af medlemsstaten for
erhvervsmæssige operationer bortset fra erhvervsmæssig lufttransport, luftfartsforetagendes tekniske log.«

7) I M.A.403, litra b), erstattes udtrykket »i henhold til M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 eller del-145« af udtrykket »i
henhold til M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) eller bilag II (del-145)«.

8) I M.A.501, litra a), erstattes udtrykket »angivet i del-145 og subpart F« af udtrykket »angivet i bilaget (del-21) til
forordning (EF) nr. 1702/2003, bilag II (del-145) eller subpart F, sektion A, i bilag I til denne forordning«.

9) M.A.502 affattes således:

»M.A.502 Vedligeholdelse af komponenter
a) Vedligeholdelsen af komponenter skal foretages af vedligeholdelsesorganisationer, som er behørigt godkendt
efter sektion A, subpart F, i dette bilag eller bilag II (del-145).
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b) Uanset litra a) vil vedligeholdelse af en komponent, i overensstemmelse med vedligeholdelsesdata for luft
fartøjet, eller, hvis den kompetente myndighed har givet specifik tilladelse hertil, i overensstemmelse med
vedligeholdelsesdata for komponenten, kunne udføres af en organisation med en kategori-A-klasserettighed,
der er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M) eller bilag II (del-145) såvel
som det i M.A.801(b)2 omhandlede certificeringspersonale, men kun hvis de pågældende komponenter er
monteret på luftfartøjet. En sådan organisation eller et sådant certificeringspersonale kan dog midlertidigt
afmontere komponenten med henblik på vedligeholdelse for at forbedre adgangen til den pågældende kompo
nent, undtagen hvis en sådan afmontering skaber behov for yderligere vedligeholdelse, der ikke er omfattet af
bestemmelserne i dette punkt. Vedligeholdelse af komponenter udført i overensstemmelse med dette punkt
giver ikke ret til udstedelse af en EASA-formular 1 og er omfattet af de krav i forbindelse med frigivelse af
luftfartøjer, der er fastsat i M.A.801.
c) Uanset litra a) vil vedligeholdelse af en motor-/APU-komponent i overensstemmelse med vedligeholdelsesdata
for motor-/APU-komponenten, eller, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil, i overens
stemmelse med vedligeholdelsesdata for komponenten, kunne udføres af en organisation med en kategori-Bklasserettighed, der er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M) eller bilag II
(del-145), men kun hvis de pågældende komponenter er monteret på motoren/APU’en. En sådan organisation
med en kategori-B-klasserettighed kan dog midlertidigt afmontere komponenten med henblik på vedligehol
delse for at forbedre adgangen til den pågældende komponent, undtagen hvis en sådan afmontering skaber
behov for yderligere vedligeholdelse, der ikke er omfattet af bestemmelserne i dette punkt.
d) Uanset litra a) og M.A.801(b)2 kan vedligeholdelse af en komponent, mens denne er installeret eller midlerti
digt fjernet fra et ELA1-luftfartøj, som ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, og som udføres i
overensstemmelse med vedligeholdelsesdata for den pågældende komponent, udføres af det certificeringsper
sonale, der er omhandlet i M.A.801(b)2, undtagen for så vidt angår:
1. eftersyn af komponenter, bortset fra motorer og propeller, og
2. eftersyn af motorer og propeller til luftfartøjer, bortset fra CS-VLA, CS-22 og LSA.
Vedligeholdelse af komponenter udført i overensstemmelse med litra d) giver ikke ret til udstedelse af en
EASA-formular 1 og er omfattet af de krav i forbindelse med frigivelse af luftfartøjer, der er fastsat i M.A.801.«
10) M.A.503 affattes således:
»M.A.503 Komponenter med begrænset levetid
Installerede komponenter med begrænset levetid må ikke overskride den godkendte levetidsbegrænsning, der er
angivet i det godkendte vedligeholdelsesprogram og de godkendte luftdygtighedsdirektiver, jf. dog bestemmelserne
i M.A.504(c).«
11) M.A.504, litra b), affattes således:
»b) Ikke-brugbare komponenter skal identificeres og opbevares på et sikkert sted under opsyn af en godkendt
vedligeholdelsesorganisation, indtil der er truffet afgørelse om den pågældende komponents fremtidige status.
For luftfartøjer, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, bortset fra store luftfartøjer, kan den
person eller organisation, der har erklæret komponenten for ikke-brugbar, imidlertid, efter at have identifi
ceret den som værende ikke-brugbar, overdrage opbevaringen af den til ejeren af luftfartøjet, forudsat at en
sådan overdragelse afspejles i luftfartøjets logbog, motorens logbog eller komponentens logbog.«
12) M.A.601 affattes således:
»M.A.601 Anvendelsesområde
I denne subpart fastlægges de krav, som en organisation skal opfylde for at blive kvalificeret til at udstede eller
forlænge en godkendelse til vedligeholdelse af luftfartøjer og/eller komponenter, der ikke fremgår af M.A.201(g).«
13) M.A.604(a), punkt 5 og 6, affattes således:
»5. en fortegnelse over certificeringspersonalet og omfanget af godkendelsen for hver enkelt, og
6. en fortegnelse over beliggenheden af de lokaliteter, hvor vedligeholdelse finder sted, og en generel beskrivelse
af faciliteterne.«
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14) I M.A.606 tilføjes følgende litra h):
»h) Uanset litra g) kan organisationen anvende certificeringspersonale med kvalifikationer i overensstemmelse
med følgende bestemmelser, når den yder vedligeholdelsesstøtte til luftfartsforetagender, der udfører erhvervs
mæssige operationer, med forbehold af, at passende procedurer godkendes som en del af organisationens
håndbog:
1. For et repetitivt luftdygtighedsdirektiv før flyvningen, hvori det specifikt er anført, at flyvebesætningen kan
gennemføre et sådant luftdygtighedsdirektiv, kan organisationen udstede en begrænset certificeringsauto
risation til luftfartøjschefen på baggrund af det foreliggende flyvebesætningscertifikat, hvis organisationen
sikrer, at der er blevet gennemført tilstrækkelig praktisk uddannelse til at sikre, at den pågældende person
kan gennemføre luftdygtighedsdirektivet til den krævede standard.
2. I tilfælde af, at luftfartøjet opererer fjernt fra en understøttet lokalitet, kan organisationen udstede en
begrænset certificeringsautorisation til luftfartøjschefen på baggrund af flyvebesætningscertifikatet, hvis
organisationen sikrer, at der er blevet gennemført tilstrækkelig praktisk uddannelse til at sikre, at den
pågældende person kan udføre opgaven til den krævede standard.«
15) M.A.607 affattes således:
»M.A.607 Certificeringspersonale
a) Ud over M.A.606(g) kan certificeringspersonalet kun udøve rettigheder, såfremt organisationen har sikret:
1. at certificeringspersonalet kan påvise, at de opfylder kravene i 66.A.20(b) i bilag III (del-66), undtagen når
bilag III (del-66) henviser til reguleringen i en medlemsstat, idet de i så fald skal opfylde kravene i henhold
til denne regulering, og
2. at certificeringspersonalet har et tilstrækkeligt kendskab til det relevante luftfartøj og/eller den eller de
relevante luftfartøjskomponenter, der skal vedligeholdes, og til de tilknyttede organisationsprocedurer.
b) I følgende uforudsete tilfælde, hvor et luftfartøj har fået pålagt startforbud på et andet sted end hovedbasen, og
hvor der ikke findes egnet certificeringspersonale, kan den organisation, med hvilken der er indgået kontrakt
om ydelse af vedligeholdelsesstøtte, udstede en engangscertificeringsautorisation:
1. til en af sine ansatte, som er indehaver af typekvalifikationer til luftfartøjer med tilsvarende teknologi,
konstruktion og systemer, eller
2. til enhver person med mindst tre års vedligeholdelseserfaring, som er indehaver af et gyldigt ICAO-luft
fartøjsvedligeholdelsescertifikat med en rettighed til den luftfartøjstype, der kræver certificering, forudsat at
der ikke findes en organisation, der er behørigt godkendt i henhold til denne del på dette sted, og at
organisationen, med hvilken der er indgået kontrakt, fremskaffer og opbevarer dokumentationen for denne
persons erfaring og certifikat.
Alle disse tilfælde skal indberettes til den kompetente myndighed inden for syv dage efter udstedelse af en
sådan certificeringsautorisation. Den godkendte vedligeholdelsesorganisation, der udsteder engangscertificerin
gsautorisationen, skal sikre, at enhver sådan vedligeholdelse, der kan påvirke flyvesikkerheden, på ny kontrol
leres.
c) Den godkendte vedligeholdelsesorganisation skal registrere alle de nærmere oplysninger om certificeringsper
sonalet og føre en ajourført fortegnelse over hele certificeringspersonalet, indeholdende oplysninger om
omfanget af den enkeltes godkendelse i henhold til M.A.604(a)5.«
16) M.A.608(a), punkt 1, affattes således:
»1. være i besiddelse af det udstyr og værktøj, der er angivet i vedligeholdelsesoplysningerne beskrevet i M.A.609
eller bekræftede ækvivalenter, der er anført i vedligeholdelsesorganisationens håndbog, og som er nødvendigt
for at kunne foretage den daglige vedligeholdelse inden for godkendelsens anvendelsesområde, og«.
17) M.A.610 affattes således:
»M.A.610 Arbejdsordrer i forbindelse med vedligeholdelse
Inden vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal organisationen og den organisation, der anmoder om vedligehol
delsen, blive enige om en skriftlig arbejdsordre, hvori det fastslås, hvilken vedligeholdelse der skal udføres.«
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18) M.A.613, litra a), affattes således:
»a) Når al den vedligeholdelse af komponenten, der er påkrævet i henhold til denne subpart, er afsluttet, skal der
udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste af komponenten i henhold til M.A.802. Der skal udstedes en
EASA-formular 1, undtagen for komponenter, der er vedligeholdt i overensstemmelse med M.A.502(b) og
M.A.502(d), og komponenter, der er fremstillet i overensstemmelse med M.A.603(b).«
19) M.A.615 affattes således:
»M.A.615 Organisationens rettigheder
En vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i medfør af sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M), må:
a) vedligeholde ethvert luftfartøj og/eller komponent, som organisationens godkendelse omfatter, på de steder, der
er beskrevet i godkendelsesbeviset og i vedligeholdelsesorganisations håndbog
b) foranledige, at specialiserede tjenesteydelser udføres af en anden organisation, der er behørigt kvalificeret og
arbejder under vedligeholdelsesorganisationens kontrol, i overensstemmelse med procedurer, der er beskrevet i
vedligeholdelsesorganisationens håndbog, og som er direkte godkendt af den kompetente myndighed
c) vedligeholde ethvert luftfartøj og/eller komponent, som organisationens godkendelse omfatter, på ethvert sted,
forudsat at nødvendigheden af en sådan vedligeholdelse skyldes, enten at luftfartøjet ikke er brugbart, eller at
der er behov for supplerende, lejlighedsvis vedligeholdelse, under forudsætning af, at betingelserne i vedlige
holdelsesorganisationens håndbog overholdes
d) udstede certifikater om frigivelse til tjeneste efter at have afsluttet vedligeholdelsen i henhold til M.A.612 eller
M.A.613.«
20) M.A.703 ændres således:
i) Litra a) affattes således:
»a) Godkendelsen angives på et bevis, som er vedlagt tillæg VI, og som udstedes af den kompetente
myndighed.«
ii) Som litra c) indsættes:
»c) Omfanget af det arbejde, der anses for tilstrækkeligt til at berettige til godkendelse, skal specificeres i
redegørelsen om sikring af vedvarende luftdygtighed i henhold til M.A.704.«
21) M.A.704 ændres således:
i) I litra a) affattes punkt 3 således:
»3. titel og navn på den eller de personer, hvortil der henvises i M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) og
M.A.706(i).«
ii) Følgende punkt 9 føjes til litra a):
»9. en fortegnelse over godkendte vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjet eller, for luftfartøjer der ikke
udfører erhvervsmæssig lufttransport, en fortegnelse over »grundlæggende« og/eller »generelle« vedligehol
delsesprogrammer.«
iii) Litra c) affattes således:
»c) Uanset ovenstående litra b) kan mindre ændringer til redegørelsen godkendes indirekte gennem en indirekte
godkendelsesprocedure. I den indirekte godkendelsesprocedure defineres den mindre ændring, der kan
komme i betragtning, den fastlægges af organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed som en
del af redegørelsen, og den godkendes af den kompetente myndighed, der har ansvaret for den pågældende
organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed.«
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22) I M.A.706 indsættes som litra i) og j):
»i) Organisationer, der forlænger gyldigheden af luftdygtighedseftersynsbeviser i henhold til M.A.711(a)4 og
M.A.901(f), skal udnævne de dertil bemyndigede personer med forbehold af den kompetente myndigheds
godkendelse.
j)

Organisationen specificerer titel og navn på den eller de personer, hvortil der henvises i M.A.706(a),
M.A.706(c), M.A.706(d) og M.A.706(i), og ajourfører oplysningerne i redegørelsen om sikring af vedvarende
luftdygtighed.«

23) M.A.707, litra a), affattes således:
»a) For at blive godkendt til at udføre luftdygtighedseftersyn skal en godkendt organisation til sikring af vedva
rende luftdygtighed råde over passende luftdygtighedseftersynspersonale, der kan udstede luftdygtighedsefter
synsbeviser eller henstillinger med hensyn til luftdygtighed i henhold til subpart I, sektion A.
1. For alle luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, og luftfartøjer over 2 730 kg MTOM,
undtagen balloner, skal dette personale have:
a) mindst fem års erfaring inden for vedvarende luftdygtighed, og
b) et behørigt certifikat i overensstemmelse med bilag III (del-66) eller en af en medlemsstat godkendt
kvalifikation som vedligeholdelsespersonale af relevans for den pågældende luftfartøjskategori (når bilag
III (del-66) henviser til bestemmelser i en medlemsstat) eller en flyveuddannelse eller lignende, og
c) en formel uddannelse i vedligeholdelse af luftfartøjer, og
d) en stilling med relevante ansvarsområder inden for den godkendte organisation.
e) Uanset ovenstående underpunkt a-d kan de krav, der er fastlagt i punkt M.A.707(a)1b, erstattes af fem
års erfaring inden for vedvarende luftdygtighed ud over dem, der allerede kræves i henhold til
M.A.707(a)1a.
2. For luftfartøjer, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, på 2 730 kg MTOM og derunder, og
balloner, skal dette personale have:
a) mindst tre års erfaring inden for vedvarende luftdygtighed, og
b) et behørigt certifikat i overensstemmelse med bilag III (del-66) eller en af en medlemsstat godkendt
kvalifikation som vedligeholdelsespersonale af relevans for den pågældende luftfartøjskategori (når bilag
III (del-66) henviser til bestemmelser i en medlemsstat) eller en flyveuddannelse eller lignende, og
c) en relevant uddannelse i vedligeholdelse af luftfartøjer, og
d) en stilling med relevante ansvarsområder inden for den godkendte organisation.
e) Uanset ovenstående underpunkt a-d kan de krav, der er fastlagt i M.A.707(a)2b, erstattes af fire års
erfaring inden for vedvarende luftdygtighed ud over dem, der allerede kræves i henhold til
M.A.707(a)2a.«
24) M.A.708, litra b), punkt 2, affattes således:
»2. forelægge den kompetente myndighed vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet og ændringer hertil med
henblik på godkendelse (medmindre det er omfattet af en indirekte godkendelsesprocedure i overensstem
melse med M.A.302(c)) og sende kopi af programmet til ejeren af luftfartøjet, der ikke udfører erhvervsmæssig
lufttransport.«
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25) M.A.709 affattes således:
»M.A.709 Dokumentation
a) Den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed skal være i besiddelse af og anvende de
relevante og gældende vedligeholdelsesoplysninger i overensstemmelse med M.A.401 under udførelsen af de
opgaver til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er omhandlet i M.A.708. Disse oplysninger kan forelægges
af ejeren eller operatøren under forudsætning af, at der indgås en passende kontrakt med en sådan ejer eller
operatør. Organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed behøver i sådanne tilfælde alene at opbevare
disse oplysninger i kontraktens løbetid, medmindre andet kræves i M.A.714.
b) For luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport, kan organisationen til sikring af vedvarende
luftdygtighed opstille »grundlæggende« og/eller »generelle« vedligeholdelsesprogrammer for at muliggøre den
første godkendelse og/eller en udvidelse af omfanget af en godkendelse, uden at denne har de kontrakter, der
er nævnt i tillæg I til dette bilag (del-M). Disse »grundlæggende« og/eller »generelle« vedligeholdelsespro
grammer udelukker dog ikke, at der skal udarbejdes et hensigtsmæssigt vedligeholdelsesprogram for luft
fartøjet i overensstemmelse med M.A.302 i god tid forud for udøvelsen af de rettigheder, der er omhandlet i
M.A.711.«
26) M.A.711 affattes således:
»M.A.711 Organisationens rettigheder
a) En organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i medfør af sektion A, subpart G, i
dette bilag (del-M), har bemyndigelse til:
1. at sikre vedvarende luftdygtighed for de ikke-erhvervsmæssige lufttransportfartøjer, der er beskrevet i
godkendelsesbeviset
2. at sikre vedvarende luftdygtighed for erhvervsmæssige lufttransportfartøjer, der er anført både i dens
godkendelsesbevis og i dens driftstilladelse (AOC)
3. at overlade afgrænsede opgaver vedrørende vedvarende luftdygtighed til en anden organisation, med
hvilken der er indgået kontrakt, når denne arbejder i henhold til den godkendte organisations kvalitets
system som anført på godkendelsesbeviset
4. i overensstemmelse med betingelserne i M.A.901(f), at forlænge et luftdygtighedseftersynsbevis, der er
udstedt af den kompetente myndighed eller af en anden godkendt organisation til sikring af vedvarende
luftdygtighed, som er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M).
b) En godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som er registreret i en af medlemsstaterne,
kan desuden godkendes til at udføre luftdygtighedseftersyn i henhold til M.A.710 og til:
1. at udstede det tilsvarende luftdygtighedseftersynsbevis og på et passende tidspunkt forlænge det på de
betingelser, der er anført i M.A.901(c)2 eller M.A.901(e)2, og
2. at udstede en henstilling om luftdygtighedseftersynet til den kompetente myndighed i registreringsmed
lemsstaten.«
27) M.A.712, litra f), affattes således:
»f) Hvis det drejer sig om en lille organisation, der ikke beskæftiger sig med sikring af vedvarende luftdygtighed
for luftfartøjer, som anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, kan kvalitetssystemet erstattes af regelmæssige
organisationseftersyn med forbehold af den kompetente myndigheds godkendelse, undtagen hvis organisati
onen udsteder luftdygtighedseftersynsbeviser for luftfartøjer på over 2 730 kg MTOM, bortset fra balloner. En
organisation uden et kvalitetssystem må ikke udlicitere opgaver vedrørende sikring af vedvarende luftdyg
tighed til andre parter.«
28) M.A.714, litra b), affattes således:
»b) Hvis organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed har den rettighed, der er nævnt i M.A.711(b), skal
den opbevare en kopi af alle luftdygtighedseftersynsbeviser og henstillinger, den har udstedt, eller — hvis dette
er relevant — har forlænget, sammen med al relevant dokumentation. Organisationen skal desuden opbevare
en kopi af ethvert luftdygtighedseftersynsbevis, som den har forlænget i henhold til den rettighed, der er
nævnt i M.A.711(a)4.«
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29) M.A.801 affattes således:
»M.A.801 Certifikat om frigivelse til tjeneste for luftfartøjer
a) Medmindre et luftfartøj frigives til tjeneste af en vedligeholdelsesorganisation, som er godkendt efter bilag II
(del-145), skal certifikatet om frigivelse til tjeneste udstedes i henhold til denne subpart.
b) Et luftfartøj kan ikke frigives til tjeneste, medmindre der udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste efter
afslutningen af enhver form for vedligeholdelse, når det er godtgjort, at al påkrævet vedligeholdelse er blevet
korrekt udført:
1. af behørigt kvalificeret certificeringspersonale på vegne af den vedligeholdelsesorganisation, der er
godkendt i medfør af sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M), eller
2. af certificeringspersonale i overensstemmelse med kravene i bilag III (del-66), undtagen hvis det drejer sig
om komplicerede vedligeholdelsesopgaver som angivet i tillæg VII til dette bilag, for hvilke punkt 1 finder
anvendelse, eller
3. af piloten/ejeren i henhold til M.A.803.
c) Uanset M.A.801(b)2 gælder det for ELA1-luftfartøjer, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, at de
komplicerede vedligeholdelsesopgaver på luftfartøjer, som er anført i tillæg VII, kan frigives af det certificer
ingspersonale, der er omtalt i M.A.801(b)2.
d) Uanset M.A.801(b) kan ejeren, i uforudsete tilfælde, når et luftfartøj har fået pålagt startforbud på et sted, hvor
der ikke findes en godkendt vedligeholdelsesorganisation, som er behørigt godkendt i medfør af dette bilag
eller bilag II (del-145), og ej heller egnet certificeringspersonale, give enhver person, som har mindst tre års
relevant vedligeholdelseserfaring, og som har de nødvendige kvalifikationer, bemyndigelse til at udføre vedli
geholdelse i overensstemmelse med de standarder, der er anført i subpart D i dette bilag, og til at frigive
luftfartøjet. I dette tilfælde skal ejeren:
1. skaffe sig og i luftfartøjet opbevare detaljerede rapporter om alt udført arbejde og om den certifikatud
stedende persons kvalifikationer, og
2. sikre, at al sådan vedligeholdelse ved først givne lejlighed, og inden udløbet af en periode på højst syv
dage, endnu engang kontrolleres og frigives af en person, der er behørigt bemyndiget hertil i henhold til
M.A.801(b), eller af en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart F, i dette
bilag (del-M) eller bilag II (del-145), og
3. inden syv dage efter udstedelsen af en sådan certificeringsbemyndigelse give meddelelse herom til den
organisation, der er ansvarlig for sikring af luftfartøjets vedvarende luftdygtighed, når der med denne er
indgået aftale i overensstemmelse med M.A.201(e), eller til den kompetente myndighed, hvis der ikke
foreligger en sådan aftale.
e) Hvis det drejer sig om frigivelse til tjeneste i henhold til M.A.801(b)2 eller M.A.801(c), kan certificeringsper
sonalet ved udførelsen af vedligeholdelsesopgaverne lade sig bistå af en eller flere personer, der arbejder under
certificeringspersonalets direkte og løbende kontrol.
f)

Et certifikat om frigivelse til tjeneste skal som minimum indeholde:
1. grundlæggende oplysninger om det vedligeholdelsesarbejde, der er udført, og
2. datoen for afslutningen af vedligeholdelsen, og
3. identiteten af den organisation og/eller person, der udsteder certifikatet om frigivelse til tjeneste, herunder:
i) godkendelsens referencenummer for den vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i medfør af
sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M), og identiteten af det certificeringspersonale, der har
udstedt certifikatet, eller
ii) hvis der er tale om et certifikat om frigivelse til tjeneste, som er udstedt i henhold til M.A.801(b)2 eller
M.A.801(c), identiteten af og, hvis dette er relevant, certifikatnummer for det certificeringspersonale, der
har udstedt certifikatet
4. eventuelle begrænsninger for luftdygtighed eller operationer.
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g) Uanset bestemmelserne i litra b), og medmindre andet fremgår af bestemmelserne i litra h), kan der, når det
ikke er muligt at færdiggøre al beordret vedligeholdelse, udstedes et certifikat inden for det godkendte luft
fartøjs begrænsninger. Dette skal i lighed med eventuelle begrænsninger for luftdygtighed eller operationer
fremgå af luftfartøjets certifikat om frigivelse til tjeneste, inden dette udstedes, som en del af de oplysninger,
der kræves i litra f)4.
h) Der må ikke udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste, såfremt det vides, at luftfartøjet er behæftet med en
fejl, der kan bringe flyvesikkerheden i fare.«
30) M.A.802 affattes således:
»M.A.802 Certifikat om frigivelse til tjeneste for komponenter
a) Der skal udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste ved afslutningen af enhver form for vedligeholdelse af
en luftfartøjskomponent, der er udført i overensstemmelse med M.A.502.
b) Det autoriserede frigivelsesbevis, der betegnes EASA-formular 1, er det, der anvendes som certifikat om
frigivelse til tjeneste for komponenter, undtagen hvis denne vedligeholdelse af luftfartøjskomponenter er
udført i overensstemmelse med M.A.502(b) eller M.A.502(d), idet vedligeholdelsen i så fald vil være omfattet
af procedurer for frigivelse af luftfartøjer i overensstemmelse med M.A.801.«
31) M.A.803 affattes således:
»M.A.803 Pilot/ejertilladelse
a) For at være kvalificeret til at være pilot/ejer, skal den pågældende:
1. være indehaver af et gyldigt pilotcertifikat (eller tilsvarende), udstedt eller valideret af en medlemsstat, med
den behørige type- eller klasserettighed, og
2. eje luftfartøjet, enten som eneste ejer, eller én af flere ejere, og denne ejer skal være:
i) en af de fysiske personer, der er anført på registreringsformularen, eller
ii) medlem af en non-profit juridisk person med rekreativt formål, idet den juridiske person på registre
ringsformularen skal være anført som ejer eller operatør, og det pågældende medlem skal være direkte
involveret i den juridiske persons beslutningsproces og af denne juridiske person være udpeget til at
udføre pilot/ejervedligeholdelse.
b) For ethvert privatdrevet, ikke-kompliceret motordrevet luftfartøj på 2 730 kg MTOM og derunder samt for
svævefly, motorsvævefly og balloner kan piloten/ejeren udstede et certifikat om frigivelse til tjeneste efter
udførelse af det begrænsede pilot/ejervedligeholdelsesarbejde, der er nærmere angivet i tillæg VIII.
c) Omfanget af den begrænsede pilot/ejervedligeholdelse skal nærmere angives i vedligeholdelsesprogrammet for
luftfartøjet som nævnt i M.A.302.
d) Certifikatet om frigivelse til tjeneste skal indføres i logbøgerne og indeholde de grundlæggende oplysninger
om det udførte vedligeholdelsesarbejde, de anvendte vedligeholdelsesoplysninger, datoen for afslutningen af
vedligeholdelsen og identitet, underskrift og pilotcertifikatnummer for den pilot/ejer, der har udstedt certi
fikatet.«
32) M.A.901 affattes således:
»M.A.901 Luftdygtighedseftersyn af luftfartøjer
Der skal regelmæssigt udføres et luftdygtighedseftersyn af luftfartøjet og dets rapporter om vedvarende luftdyg
tighed for at sikre gyldigheden af luftfartøjets luftdygtighedsbevis.
a) Der udstedes et luftdygtighedseftersynsbevis i henhold til tillæg III (EASA-formular 15a eller 15b) efter afslut
ningen af et tilfredsstillende luftdygtighedseftersyn. Luftdygtighedseftersynsbeviset er gyldigt i et år.
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b) Et luftfartøj i et kontrolleret miljø er et luftfartøj, som: i) i de seneste 12 måneder løbende er blevet
administreret af én og kun én organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i overens
stemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M), og ii) i de seneste 12 måneder er blevet vedligeholdt
af vedligeholdelsesorganisationer, der er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart F, i dette bilag
(del-M) eller bilag II (del-145). Begrebet omfatter luftfartøjer, hvorpå der er udført vedligeholdelse i henhold til
M.A.803(b), og for hvilke der er udstedt et certifikat om frigivelse til tjeneste i overensstemmelse med
M.A.801(b)2 eller M.A.801(b)3.
c) For alle luftfartøjer, som anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, og luftfartøjer over 2 730 kg MTOM,
undtagen balloner, som befinder sig i et kontrolleret miljø, kan den i litra b) nævnte organisation, der
administrerer luftfartøjets vedvarende luftdygtighed, forudsat at den er behørigt godkendt, jf. dog litra k):
1. udstede et luftdygtighedseftersynsbevis i henhold til M.A.710, og
2. forlænge gyldigheden af luftdygtighedseftersynsbeviser, som organisationen har udstedt, to gange, hver gang
for en periode på et år, såfremt luftfartøjet har befundet sig i et kontrolleret miljø.
d) For alle luftfartøjer, som anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, og luftfartøjer over 2 730 kg MTOM,
undtagen balloner, som: i) ikke befinder sig i et kontrolleret miljø, eller ii) som administreres af en organisation
til sikring af vedvarende luftdygtighed, der ikke har ret til at udføre luftdygtighedseftersyn, skal luftdygtigheds
eftersynsbeviset udstedes af den kompetente myndighed, efter at der er foretaget en vurdering med et tilfreds
stillende resultat, baseret på en henstilling fra en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er
behørigt godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M), som skal indsendes
sammen med ansøgningen fra ejeren eller operatøren. Denne henstilling skal bygge på et luftdygtigheds
eftersyn, der er udført i henhold til M.A.710.
e) For luftfartøjer, som ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, på 2 730 kg MTOM eller derunder og
balloner kan enhver organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som er godkendt i overensstemmelse
med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M) og udpeget af ejeren eller operatøren, forudsat at den er
behørigt godkendt, jf. dog litra k):
1. udstede luftdygtighedseftersynsbeviset i henhold til M.A.710, og
2. forlænge gyldigheden af luftdygtighedseftersynsbeviser, som organisationen har udstedt, to gange, hver gang
for en periode på et år, såfremt luftfartøjet har befundet sig i et kontrolleret miljø under organisationens
administration.
f) Uanset M.A.901(c)2 og M.A.901(e)2 kan den i litra b) nævnte organisation, der administrerer luftfartøjets
vedvarende luftdygtighed, jf. dog litra k), for luftfartøjer, som befinder sig i et kontrolleret miljø, to gange, hver
gang for en periode på et år, forlænge gyldigheden af et luftdygtighedseftersynsbevis, som er udstedt af den
kompetente myndighed eller af en anden organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som er godkendt
i overensstemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M).
g) Uanset M.A.901(e) og M.A.901(i)2 kan luftdygtighedseftersynsbeviset for ELA1-luftfartøjer, der ikke anvendes
til erhvervsmæssig lufttransport, og som ikke berøres af bestemmelserne i M.A.201(i), også udstedes af den
kompetente myndighed, efter at der er foretaget en vurdering med et tilfredsstillende resultat, baseret på en
henstilling — udarbejdet af certificeringspersonale, der formelt godkendes af den kompetente myndighed og
opfylder kravene i bestemmelserne i bilag III (del-66) og kravene i M.A.707(a)2(a) — som skal indsendes
sammen med ansøgningen fra ejeren eller luftfartsforetagendet. Denne henstilling skal bygge på et luftdygtig
hedseftersyn, der er udført i henhold til M.A.710, og den må ikke udstedes for mere end to på hinanden
følgende år.
h) Hvis omstændighederne afslører tegn på en potentiel sikkerhedsfare, foretager den kompetente myndighed
luftdygtighedseftersynet og udsteder selv luftdygtighedseftersynsbeviset.
i) Foruden de tilfælde, der er nævnt i litra h), kan den kompetente myndighed også selv udføre luftdygtigheds
eftersynet og udstede luftdygtighedseftersynsbeviset i følgende tilfælde:
1. for luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport, hvis luftfartøjets vedvarende luftdygtighed
administreres af en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som er godkendt i overensstem
melse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del-M), og som befinder sig i et tredjeland
2. for alle balloner og ethvert andet luftfartøj på 2 730 kg MTOM og derunder, hvis ejeren anmoder herom.
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j) Når den kompetente myndighed selv udfører luftdygtighedseftersynet og/eller selv udsteder luftdygtigheds
eftersynsbeviset, skal ejeren eller luftfartsforetagendet stille følgende til rådighed for den kompetente
myndighed:
1. den af den kompetente myndighed krævede dokumentation, og
2. passende indkvartering for myndighedens personale på det relevante sted, og
3. hvor dette er nødvendigt, bistand fra personale, der er behørigt kvalificeret i henhold til bilag III (del-66)
eller tilsvarende krav til personalet, jf. 145.A.30(j)(1) og (2) i bilag II (del-145).
k) Et luftdygtighedseftersynsbevis må ikke udstedes eller forlænges, såfremt der er belæg for eller grund til at
antage, at luftfartøjet ikke er luftdygtigt.«
33) M.A.904, litra a) og b), affattes således:
»a) Ved indførsel af et luftfartøj i en medlemsstat fra et tredjeland med henblik på registrering skal ansøgeren:
1. ansøge registreringsmedlemsstaten om udstedelse af et nyt luftdygtighedsbevis i henhold til bilaget (del-21)
til forordning (EF) nr. 1702/2003, og
2. for luftfartøjer, der ikke er nye, foranledige, at der foretages et luftdygtighedseftersyn med et tilfredsstillende
resultat i henhold til M.A.910, og
3. få udført alle de former for vedligeholdelse, der er nødvendigt for at overholde det vedligeholdelsespro
gram, der er godkendt i henhold til M.A.302.
b) Når organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overens
stemmelse med de relevante krav, skal den i de tilfælde, hvor dette er relevant, til registreringsmedlemsstaten
fremsende en dokumenteret henstilling om udstedelse af et luftdygtighedseftersynsbevis.«
34) I M.B.301 foretages følgende ændringer:
i) I litra b) ændres henvisningen »M.A.302(e)« til »M.A.302(c)«.
ii) I litra d) ændres henvisningen »M.A.302(c) og (d)« til »M.A.302(d), (e) og (f)«.
35) I M.B.302 ændres henvisningen »artikel 10, stk. 3« til »artikel 14, stk. 4«.
36) M.B.303, litra a), affattes således:
»a) Den kompetente myndighed skal udarbejde et inspektionsprogram til kontrol af luftdygtighedsstatussen for
den luftfartøjsflåde, der er registreret hos myndigheden.«
37) I M.B.303 tilføjes følgende litra i):
»i) For at lette gennemførelsen af passende håndhævelsesforanstaltninger skal de kompetente myndigheder
udveksle oplysninger om tilfælde af manglende overholdelse, der er identificeret i overensstemmelse med
litra h).«
38) M.B.606 affattes således:
»M.B.606 Ændringer
a) Den kompetente myndighed skal overholde de gældende elementer i punkterne vedrørende den første
godkendelse i forbindelse med enhver ændring af organisationen, som der er givet meddelelse om i overens
stemmelse med M.A.617.
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b) Den kompetente myndighed kan foreskrive, på hvilke betingelser den godkendte vedligeholdelsesorganisation
kan fungere, mens sådanne ændringer foretages, medmindre myndigheden beslutter, at godkendelsen bør
inddrages som følge af ændringernes art eller omfang.
c) For enhver ændring af vedligeholdelsesorganisationens håndbog gælder følgende:
1. I tilfælde af den kompetente myndigheds direkte godkendelse af ændringer i overensstemmelse med
M.A.604(b) skal myndigheden verificere, at de procedurer, der er beskrevet i håndbogen, er i overens
stemmelse med dette bilag (del-M), inden den godkendte organisation formelt underrettes om godken
delsen.
2. I tilfælde af, at der benyttes en indirekte godkendelsesprocedure til godkendelsen af ændringer i overens
stemmelse med M.A.604(c), sikrer den kompetente myndighed: i) at der er tale om mindre ændringer, og
ii) at den har tilstrækkelig kontrol med godkendelsen af alle ændringer til at sikre, at de fortsat opfylder
kravene i dette bilag (del-M).«
39) M.B.706 affattes således:
»M.B.706 Ændringer
a) Den kompetente myndighed skal overholde de gældende elementer i punkterne vedrørende den første
godkendelse i forbindelse med enhver ændring af organisationen, som der er givet meddelelse om i overens
stemmelse med M.A.713.
b) Den kompetente myndighed kan foreskrive, på hvilke betingelser den godkendte organisation til sikring af
vedvarende luftdygtighed kan fungere, mens sådanne ændringer foretages, medmindre myndigheden beslutter,
at godkendelsen bør inddrages som følge af ændringernes art eller omfang.
c) For enhver ændring af redegørelsen om sikring af vedvarende luftdygtighed gælder følgende:
1. I tilfælde af den kompetente myndigheds direkte godkendelse af ændringer i overensstemmelse med
M.A.704(b) skal myndigheden sikre, at de procedurer, der er beskrevet i redegørelsen, er i overensstem
melse med dette bilag (del-M), inden den godkendte organisation formelt underrettes om godkendelsen.
2. I tilfælde af, at der benyttes en indirekte godkendelsesprocedure til godkendelsen af ændringer i overens
stemmelse med M.A.704(c), sikrer den kompetente myndighed: i) at der er tale om mindre ændringer, og
ii) at den har tilstrækkelig kontrol med godkendelsen af alle ændringer til at sikre, at de fortsat opfylder
kravene i dette bilag (del-M).«
40) I M.B.901 ændres henvisningen »M.A.902(d)« til »M.A.901«.
41) M.B.902 affattes således:
»M.B.902 Luftdygtighedseftersyn foretaget af den kompetente myndighed
a) Hvis den kompetente myndighed foretager luftdygtighedseftersynet og udsteder luftdygtighedseftersynsbeviset
EASA-formular 15a (tillæg III), skal den kompetente myndighed foretage luftdygtighedseftersynet i henhold til
M.A.710.
b) Den kompetente myndighed skal råde over passende luftdygtighedseftersynspersonale til udførelse af sådanne
luftdygtighedseftersyn.
1. For alle luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, og luftfartøjer over 2 730 kg MTOM,
undtagen balloner, skal dette personale have:
a) mindst fem års erfaring inden for vedvarende luftdygtighed, og
b) et behørigt certifikat i overensstemmelse med bilag III (del-66) eller en af en medlemsstat godkendt
kvalifikation som vedligeholdelsespersonale af relevans for den pågældende luftfartøjskategori (når bilag
III (del-66) henviser til bestemmelser i en medlemsstat) eller en flyveuddannelse eller lignende, og
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c) en formel uddannelse i vedligeholdelse af luftfartøjer, og

d) en stilling, der omfatter relevante ansvarsområder.

Uanset ovenstående underpunkt a-d kan de krav, der er fastlagt i M.A.902(b)1b, erstattes af fem års
erfaring inden for vedvarende luftdygtighed ud over dem, der allerede kræves i henhold til M.A.902(b)1a.

2. For luftfartøjer, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, på 2 730 kg MTOM og derunder og
balloner skal dette personale have:

a) mindst tre års erfaring inden for vedvarende luftdygtighed, og

b) et behørigt certifikat i overensstemmelse med bilag III (del-66) eller en af en medlemsstat godkendt
kvalifikation som vedligeholdelsespersonale af relevans for den pågældende luftfartøjskategori (når bilag
III (del-66) henviser til bestemmelser i en medlemsstat) eller en flyveuddannelse eller lignende, og

c) en relevant uddannelse i vedligeholdelse af luftfartøjer, og

d) en stilling, der omfatter relevante ansvarsområder.

Uanset ovenstående underpunkt a-d kan de krav, der er anført i M.A.902(b)2b, erstattes af fire års erfaring
inden for vedvarende luftdygtighed ud over dem, der allerede kræves i henhold til M.A.902(b)2a.

c) Den kompetente myndighed skal føre en fortegnelse over hele sit luftdygtighedseftersynspersonale, som for
hver medarbejder skal indeholde nærmere oplysninger om enhver relevant kvalifikation og et sammendrag af
relevant erfaring med og uddannelse inden for sikring af vedvarende luftdygtighed.

d) Den kompetente myndighed skal have adgang til de relevante oplysninger, der er beskrevet i M.A.305,
M.A.306 og M.A.401, når den foretager luftdygtighedseftersynet.

e) Det personale, der udfører luftdygtighedseftersynet, udsteder en formular 15a efter tilfredsstillende gennem
førelse af luftdygtighedseftersynet.«

42) I tillæg I, »Aftale om vedvarende luftdygtighed«, affattes punkt 5.1 og 5.2 således:

»5.1. Den godkendte organisations forpligtelser:

1. Luftfartøjets typemodel skal være omfattet af organisationens godkendelse.

2. Med henblik på at sikre luftfartøjets vedvarende luftdygtighed skal organisationen overholde neden
stående betingelser:

a) udarbejde et vedligeholdelsesprogram for luftfartøjet, der skal omfatte enhver form for dokumenta
tionsplan, der i givet fald er udarbejdet

b) angive, hvilke vedligeholdelsesopgaver (i vedligeholdelsesprogrammet) der kan udføres af piloten/e
jeren i overensstemmelse med M.A.803(c)

c) påse, at luftfartøjets vedligeholdelsesprogram godkendes

d) give ejeren af luftfartøjet en kopi af luftfartøjets vedligeholdelsesprogram, når dette er blevet godkendt
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e) påse, at der foretages en overgangsinspektion med udgangspunkt i luftfartøjets tidligere vedligehol
delsesprogram
f) påse, at alle former for vedligeholdelse udføres af en godkendt vedligeholdelsesorganisation
g) påse, at alle relevante luftdygtighedsdirektiver anvendes
h) påse, at alle fejl, som konstateres i forbindelse med planlagt vedligeholdelse eller luftdygtigheds
eftersyn, eller som indberettes af ejeren, udbedres af en godkendt vedligeholdelsesorganisation
i) koordinere planlagt vedligeholdelse, anvendelse af luftdygtighedsdirektiver, udskiftning af dele med
begrænset levetid og krav om inspektion af komponenter
j) underrette ejeren, hver gang luftfartøjet skal bringes til en godkendt vedligeholdelsesorganisation
k) administrere al teknisk dokumentation, og
l) arkivere al teknisk dokumentation.
3. Organisationen skal påse, at enhver ændring af luftfartøjet i henhold til bilaget (del-21) til forordning
(EF) nr. 1702/2003 bliver godkendt, inden den foretages.
4. Organisationen skal påse, at enhver reparation af luftfartøjet i henhold til bilaget (del-21) til forordning
(EF) nr. 1702/2003 bliver godkendt, inden den udføres.
5. Organisationen skal underrette den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten, hvis ejeren ikke
bringer luftfartøjet til den godkendte vedligeholdelsesorganisation, som krævet af den godkendte orga
nisation.
6. Organisationen skal underrette den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten, såfremt denne
aftale ikke er blevet overholdt.
7. Organisationen skal foretage luftdygtighedseftersynet af luftfartøjet, når dette er nødvendigt, og udstede
luftdygtighedseftersynsbeviset eller henstillingen til den kompetente myndighed i registreringsmedlems
staten.
8. Organisationen skal inden 10 dage sende den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten en
kopi af ethvert luftdygtighedseftersynsbevis, som den har udstedt eller forlænget.
9. Organisationen skal indberette enhver hændelse i overensstemmelse med kravene i de gældende bestem
melser.
10. Organisationen skal underrette den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten, hvis denne
aftale opsiges af en af parterne.
5.2. Ejerens forpligtelser:
1. Ejeren skal have et generelt kendskab til det godkendte vedligeholdelsesprogram.
2. Ejeren skal have et generelt kendskab til dette bilag (del-M).
3. Ejeren skal bringe luftfartøjet til den godkendte vedligeholdelsesorganisation, der er aftalt med den
godkendte organisation, på det tidspunkt, der er anført i den godkendte organisations anmodning.
4. Ejeren må ikke ændre luftfartøjet uden først at have rådført sig med den godkendte organisation.
5. Ejeren skal oplyse den godkendte organisation om alle former for ekstraordinær vedligeholdelse, der er
blevet udført uden den godkendte organisations kendskab og kontrol.
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6. Ejeren skal via sin logbog indberette alle fejl, der er konstateret i forbindelse med driften af luftfartøjet, til
den godkendte organisation.
7. Ejeren skal underrette den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten, hvis denne aftale
opsiges af en af parterne.
8. Ejeren skal underrette den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten og den godkendte
organisation, hvis luftfartøjet sælges.
9. Ejeren skal indberette enhver hændelse i overensstemmelse med kravene i de gældende bestemmelser.
10. Ejeren skal jævnligt give den godkendte organisation oplysninger om luftfartøjets flyvetimer og alle
andre driftsoplysninger, således som aftalt med den godkendte organisation.
11. Ejeren skal indføre certifikatet om frigivelse til tjeneste i logbøgerne som nævnt i M.A.803(d), når han
udfører pilot/ejervedligeholdelse, idet han dog ikke må gå ud over den liste over vedligeholdelsesopgaver,
der er fastlagt i det godkendte vedligeholdelsesprogram, jf. M.A.803(c).
12. Ejeren skal, senest 30 dage efter at have udført en pilot/ejervedligeholdelsesopgave i overensstemmelse
med M.A.305(a) give meddelelse herom til den godkendte organisation til sikring af vedvarende luft
dygtighed.«
43) I tillæg II, afdeling 2, »OPHAVSMANDENS UDFYLDELSE AF FRIGIVELSESBEVISET«, foretages følgende ændringer:
a) Felt 13, fjerde afsnit, ottende led, affattes således:
»— Certificeringserklæring om frigivelse til tjeneste for komponenter i henhold til M.A.613«.
b) Felt 19 affattes således:
»Felt 19 For al vedligeholdelse udført af vedligeholdelsesorganisationer godkendt i henhold til sektion A,
subpart F, i bilag I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 skal boksen »anden bestemmelse angivet i felt
13« afkrydses, og certificeringserklæringen om frigivelse til tjeneste skal angives i felt 13.
Følgende certificeringserklæring om frigivelse til tjeneste for komponenter i henhold til M.A.613 skal indføjes i
felt 13:
»Det certificeres, at det arbejde, der er identificeret i felt 12 og beskrevet i dette felt, medmindre andet er
angivet i dette felt, er udført i overensstemmelse med kravene i sektion A, subpart F, i bilag I (del-M) til
forordning (EF) nr. 2042/2003, og at enheden, hvad dette arbejde angår, er klar til at blive frigivet til tjeneste.
DETTE ER IKKE EN FRIGIVELSE I HENHOLD TIL BILAG II (DEL-145) TIL FORORDNING (EF) Nr.
2042/2003.«
Certificeringserklæringen »medmindre andet er angivet i dette felt« skal anvendes i følgende tilfælde:
i) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen ikke kunne afsluttes.
ii) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen afveg fra den standard, der kræves i dette bilag (del-M).
iii) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen blev udført i overensstemmelse med et krav, der ikke henhører under dette
bilag (del-M). I dette tilfælde angives den specifikke nationale bestemmelse i felt 13.
Det angives i felt 13, hvilket tilfælde eller hvilken kombination af tilfælde der er tale om.«
44) Tillæg III affattes således:
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»Tillæg III
Luftdygtighedseftersynsbevis
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45) Tillæg IV, punkt 4 og 5 affattes således:

»4. En kategori-A-klasserettighed indebærer, at den i henhold til sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M) godkendte
vedligeholdelsesorganisation udelukkende må udføre vedligeholdelse på luftfartøjet og en hvilken som helst
komponent (inklusive motorer og/eller APU’er (Auxiliary Power Unit/hjælpemotorer)) — i overensstemmelse
med vedligeholdelsesoplysninger for luftfartøjet eller, hvis dette er aftalt med den kompetente myndighed, i
overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for komponenter — når sådanne komponenter er monteret
på luftfartøjet. En sådan godkendt vedligeholdelsesorganisation med en kategori-A-klasserettighed kan dog
midlertidigt afmontere en komponent med henblik på vedligeholdelse for at forbedre adgangen til kompo
nenten, undtagen hvis en sådan afmontering skaber behov for yderligere vedligeholdelse, der ikke er omfattet af
bestemmelserne i dette punkt. Vedligeholdelsen skal i så fald være omfattet af en i vedligeholdelsesorganisa
tionens redegørelse beskrevet kontrolprocedure, som kan accepteres af medlemsstaten. Begrænsningssektionen
angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse og indicerer dermed godkendelsens omfang.

5. En kategori-B-klasserettighed indebærer, at den i henhold til sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M) godkendte
vedligeholdelsesorganisation udelukkende må udføre vedligeholdelse på den ikke-installerede motor og/eller APU
og på motor- og/eller APU-komponenter — i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for motoren
og/eller APU’en eller, hvis dette er aftalt med den kompetente myndighed, i overensstemmelse med vedligehol
delsesoplysninger for komponenter — når sådanne komponenter er monteret på motoren og/eller APU’en. En
sådan godkendt vedligeholdelsesorganisation med en kategori-B-klasserettighed kan dog midlertidigt afmontere
en komponent med henblik på vedligeholdelse for at forbedre adgangen til komponenten, undtagen hvis en
sådan afmontering skaber behov for yderligere vedligeholdelse, der ikke er omfattet af bestemmelserne i dette
punkt. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse og indicerer dermed godkendelsens
omfang. En vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til sektion A, subpart F, i dette bilag (del-M),
med en kategori-B-klasserettighed kan også udføre vedligeholdelse på en installeret motor under »grundlæg
gende« vedligeholdelse og »linjevedligeholdelse« under forudsætning af, at vedligeholdelsesorganisationens rede
gørelse indeholder en kontrolprocedure. Vedligeholdelsesorganisationens redegørelse for arbejdsomfanget skal
afspejle en sådan aktivitet, hvor det er tilladt af medlemsstaten.«

46) Tillæg VI affattes således:
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»Tillæg VI
Godkendelsesbevis for organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed i henhold til bilag I (del-M),
subpart G
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47) I tillæg VII foretages følgende ændringer:
a) Første punktum affattes således: »De komplicerede vedligeholdelsesopgaver, hvortil der henvises i M.A.502(d)3,
M.A.801(b)2 og M.A.801(c), består i følgende opgaver:«
b) Følgende indsættes som punkt 3, 4 og 5:
»3. Udførelse af følgende vedligeholdelsesopgaver på en stempelmotor:
a) at skille en stempelmotor ad og senere samle den igen, undtagen: i) for at få adgang til stempel-/cylin
dersæt, eller ii) at fjerne bageste tilbehørsdæksel for at tilse og/eller udskifte oliepumpeaggregatet, såfremt
sådant arbejde ikke indebærer afmontering og senere montering af indvendigt gear
b) at skille reduktionsgear ad og senere samle det
c) svejsning og slaglodning af samlinger, bortset fra mindre svejsereparationer på udstødningsrør udført af
en behørigt godkendt eller autoriseret svejser, idet dette dog ikke omfatter udskiftning af komponenter
d) ændring af enkeltdele i enheder, der leveres som standardtestede enheder, undtagen med henblik på
udskiftning eller justering af enheder, der normalt kan udskiftes eller justeres under tjeneste.
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4. Afbalancering af en propel, undtagen

a) for at certificere statisk afbalancering, når dette kræves i henhold til vedligeholdelseshåndbogen

b) dynamisk afbalancering af monterede propeller under anvendelse af elektronisk afbalanceringsudstyr, når
dette er tilladt i henhold til vedligeholdelseshåndbogen eller andre godkendte luftdygtighedsoplysninger.

5. Enhver supplerende opgave, der kræver:

a) specialværktøj, specialudstyr eller specielle faciliteter, eller

b) omfattende koordinationsprocedurer på grund af, at opgaverne tager lang tid at udføre, og at flere
personer er involveret.«

48) Tillæg VIII affattes således:

»Tillæg VIII
Begrænset pilot/ejervedligeholdelse
Ud over kravene i bilag I (del-M) skal følgende grundlæggende principper være overholdt, før der udføres nogen
vedligeholdelsesopgave i henhold til bestemmelserne om pilot/ejervedligeholdelse:
a) Kompetence og ansvar
1) Piloten/ejeren er altid ansvarlig for den vedligeholdelse, han udfører.
2) Før han udfører nogen pilot/ejervedligeholdelsesopgave skal piloten/ejeren være sikker på, at han har kompe
tence til at udføre opgaven. Det er piloters/ejeres ansvar at gøre sig bekendt med den almindelige vedlige
holdelsespraksis for deres luftfartøj og med vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet. Hvis piloten/ejeren
ikke har kompetence til at udføre den pågældende opgave, kan denne opgave ikke frigives af piloten/ejeren.
3) Piloten/ejeren (eller den organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som er godkendt i overensstem
melse med sektion A, subpart G, i dette bilag, hvormed der er indgået aftale) har ansvaret for, i overens
stemmelse med disse grundlæggende principper, i vedligeholdelsesprogrammet at identificere de opgaver, der
påhviler piloten/ejeren, og for at sikre, at dette dokument løbende ajourføres.
4) Godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammet skal foregå i overensstemmelse med M.A.302.
b) Opgaver
Piloten/ejeren kan udføre simple visuelle inspektioner eller operationer for at kontrollere skrogets, motorers,
systemers og komponenters generelle tilstand samt kontrollere, at disse ikke er beskadiget og fungerer normalt.
En vedligeholdelsesopgave må ikke udføres af piloten/ejeren, hvis opgaven:
1) er kritisk for sikkerheden, og som, hvis den ikke udføres korrekt, på drastisk måde vil påvirke luftfartøjets
luftdygtighed, eller er en vedligeholdelsesopgave, der har betydning for flyvesikkerheden som omhandlet i
M.A.402(a), og/eller
2) kræver fjernelse af større komponenter eller større aggregater, og/eller
3) udføres i overensstemmelse med et luftdygtighedsdirektiv eller en luftdygtighedsbegrænsning, medmindre det
udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse anvisninger, og/eller
4) kræver anvendelse af specialværktøj, kalibreret værktøj (undtagen momentnøgler og krympetænger), og/eller
5) kræver anvendelse af prøveudstyr eller specialtestning (f.eks. NDT, systemtest eller operationel kontrol af
elektronisk flyvemaskineudstyr), og/eller
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6) består af ikke-planlagte, specielle inspektioner (f.eks. inspektion af hård landing), og/eller
7) påvirker systemer, der er afgørende for IFR-operationer, og/eller
8) er anført i tillæg VII eller er en komponentvedligeholdelsesopgave i overensstemmelse med M.A.502.
Ovenstående kriterium 1-8 kan ikke tilsidesættes af mindre restriktive instruktioner udstedt i overensstemmelse
med »M.A.302(d) Vedligeholdelsesprogram«.
Enhver opgave, der i luftfartøjets flyvehåndbog beskrives som værende med til at forberede luftfartøjet til flyvning
(f.eks.: samle et svæveflys vinger eller udføre inspektion før flyvning) anses for at være en pilotopgave og ikke en
pilot/ejervedligeholdelsesopgave og kræver derfor ikke et certifikat om frigivelse til tjeneste.
c) Udførelse af pilot/ejervedligeholdelsesopgaver og rapporter
De vedligeholdelsesoplysninger, der er specificeret i M.A.401, skal altid forefindes under udførelsen af pilot/e
jervedligeholdelse og skal følges. De detaljerede oplysninger, der er benyttet under udførelsen af pilot/ejervedlige
holdelse, skal anføres i certifikatet om frigivelse til tjeneste i overensstemmelse med M.A.803(d).
Piloten/ejeren skal, senest 30 dage efter at have udført en pilot/ejervedligeholdelsesopgave, i overensstemmelse
med M.A.305(a) give meddelelse herom til den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed.«
2. I bilag II (del-145) til forordning (EF) nr. 2042/2003 foretages følgende ændringer:
1) 145.A.50, litra a) affattes således:
»a) Et certifikat om frigivelse til tjeneste skal udstedes af behørigt godkendt certificeringspersonale på organisa
tionens vegne, når det er godtgjort, at al beordret vedligeholdelse er korrekt udført af organisationen i over
ensstemmelse med de procedurer, der er angivet i 145.A.70, idet der tages hensyn til disponibiliteten og
brugen af de vedligeholdelsesdata, der er anført i 145.A.45, og under forudsætning af, at der ikke foreligger
eventuelle kendte mangler på overensstemmelse, der kunne bringe flyvesikkerheden i fare.«
2) I tillæg II, »Klasse- og rettighedssystemet i organisationsgodkendelser«, affattes punkt 4 og 5 således:
»4. En kategori-A-klasserettighed indebærer, at den i henhold til bilag II (del-145) godkendte vedligeholdelsesor
ganisation udelukkende må udføre vedligeholdelse på luftfartøjet og en hvilken som helst komponent (inklusive
motorer og/eller APU’er (Auxiliary Power Unit/hjælpemotorer)) — i overensstemmelse med vedligeholdelses
oplysninger for luftfartøjet eller, hvis dette er aftalt med den kompetente myndighed, i overensstemmelse med
vedligeholdelsesoplysninger for komponenter, når sådanne komponenter er monteret på luftfartøjet. En sådan
vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til bilag II (del-145), med en kategori-A-klasserettighed
kan dog midlertidigt afmontere en komponent med henblik på vedligeholdelse for at forbedre adgangen til
komponenten, undtagen hvis en sådan afmontering skaber behov for yderligere vedligeholdelse, der ikke er
omfattet af bestemmelserne i dette punkt. Vedligeholdelsen skal i så fald være omfattet af en i vedligeholdel
sesorganisationens redegørelse beskrevet kontrolprocedure, som kan accepteres af medlemsstaten. Begræns
ningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse og indicerer dermed godkendelsens omfang.
5. En kategori-B-klasserettighed indebærer, at den i henhold til del-145 godkendte vedligeholdelsesorganisation
udelukkende må udføre vedligeholdelse på den ikke-installerede motor og/eller APU og motor- og/eller APUkomponenter — i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for motoren/APU’en eller, hvis dette
specifikt er aftalt med den kompetente myndighed, i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for
komponenter — når sådanne komponenter er monteret på motoren og/eller APU’en. En sådan vedligeholdel
sesorganisation, der er godkendt i henhold til bilag II (del-145), med en kategori-B-klasserettighed kan dog
midlertidigt afmontere en komponent med henblik på vedligeholdelse for at forbedre adgangen til kompo
nenten, undtagen hvis en sådan afmontering skaber behov for yderligere vedligeholdelse, der ikke er omfattet af
bestemmelserne i dette punkt. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse og indi
cerer dermed godkendelsens omfang. En vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til bilag II
(del-145), med en kategori-B-klasserettighed må også udføre vedligeholdelse på en installeret motor under
»grundlæggende« vedligeholdelse og »linjevedligeholdelse«, men vedligeholdelsen skal da være omfattet af en
kontrolprocedure i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse. Vedligeholdelsesorganisationens redegørelse for
arbejdsomfanget skal afspejle en sådan aktivitet, hvor det er tilladt af medlemsstaten.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1057/2008
af 27. oktober 2008
om ændring af tillæg II i bilaget til forordning (EF) nr. 1702/2003 vedrørende
luftdygtighedseftersynsbeviset (EASA-formular 15a)
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og
hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for
certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (4), bør ændres for at afspejle de ændringer, som
er foretaget i forordning (EF) nr. 2042/2003.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil
luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerheds
agentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF,
forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1),
særlig artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på den
udtalelse, som agenturet (5) har afgivet i overensstem
melse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk.
1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i
forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
(1)

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af
20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luft
fartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om
godkendelse af organisationer og personale, der deltager i
disse opgaver (2), er ændret ved forordning (EF) nr.
1056/2008 (3).
Luftdygtighedseftersynsbeviset, der er fastlagt i tillæg II i
bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003
af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Artikel 1
Tillæg II (luftdygtighedseftersynsbeviset, EASA-formular 15a i
bilaget (del-21) til forordning (EF) nr. 1702/2003) affattes
som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Antonio TAJANI

Næstformand

(1) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(2) EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1.
(3) Se side 5 i denne EUT.

(4) EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6.
(5) Udtalelse nr. 2/2008.
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L 283/31

L 283/32

DA

Den Europæiske Unions Tidende

28.10.2008

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1058/2008
af 27. oktober 2008
om annullering af registreringen af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser
og beskyttede geografiske betegnelser (Arroz del Delta del Ebro (BGB))
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

På baggrund af disse oplysninger bør betegnelsen derfor
udgå af registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser
og beskyttede geografiske betegnelser.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Beskyt
tede Geografiske Betegnelser og Beskyttede Oprindelses
betegnelser —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af
20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og
oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1),
særlig artikel 12, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, andet afsnit,
og artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er
Spaniens ansøgning om annullering af registreringen af
betegnelsen »Arroz del Delta del Ebro« blevet offentlig
gjort i Den Europæiske Unions Tidende (2).
Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf.
artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør registre
ringen af denne betegnelse derfor annulleres.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Registreringen af betegnelsen i bilaget til denne forordning
annulleres hermed.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.
(2) EUT C 314 af 22.12.2007, s. 44.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1059/2008
af 27. oktober 2008
om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede
geografiske betegnelser (Arroz del Delta del Ebro eller Arròs del Delta de l’Ebre (BOB))
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af
20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og
oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1),
særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

l’Ebre« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions
Tidende (2).
(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf.
artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen
registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, og
artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er
Spaniens ansøgning om registrering af betegnelsen
»Arroz del Delta del Ebro« eller »Arròs del Delta de

Betegnelsen i bilaget er hermed registreret.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2) EUT C 314 af 22.12.2007, s. 46.
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DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/94/EF
af 22. oktober 2008
om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens
(kodificeret udgave)
(EØS-relevant tekst)

inden for Fællesskabet. Denne forbedring skal desuden,
der hvor det er nødvendigt, indebære en udvikling af
bestemte aspekter af arbejdsmarkedslovgivningen, såsom
procedurerne ved kollektiv afskedigelse og i forbindelse
med konkurs.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 137, stk. 2,
(3)

Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser til beskyt
telse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insol
vens og for at sikre dem et minimum af beskyttelse, især
for at sikre betalingen af deres tilgodehavender, under
hensyntagen til kravet om en afbalanceret økonomisk
og social udvikling i Fællesskabet. Med henblik herpå
bør medlemsstaterne etablere en garantiinstitution, der
sikrer arbejdstagerne betaling af løntilgodehavender.

(4)

For at sikre en ligelig beskyttelse af de berørte arbejds
tagere bør insolvens defineres i lyset af de lovgivnings
mæssige tendenser i medlemsstaterne på dette område, så
begrebet også kommer til at omfatte andre former for
insolvensbehandling end likvidation. I den forbindelse
bør medlemsstaterne, med henblik på at fastslå garantiin
stitutionens betalingsforpligtelse, kunne beslutte, at når
en insolvenssituation giver anledning til flere insolvens
behandlinger, skal en sådan situation behandles, som om
der var tale om én enkelt insolvensbehandling.

(5)

Det bør sikres, at de arbejdstagere, der er omfattet af
Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om
rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået
af Sammenslutningen af Industri- og Arbejdsgiverorgani
sationer i Europa (Unice), Det Europæiske Center for
Offentlige Virksomheder (CEEP) og Den Europæiske
Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) (5), Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen
vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af
EFS, Unice og CEEP (6), og Rådets direktiv 91/383/EØF
af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til
forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet
for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesfor
hold eller et vikaransættelsesforhold (7), ikke udelukkes
fra dette direktivs anvendelsesområde.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens
insolvens (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejlig
heder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliserings
hensyn kodificeres.

(2)

I fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, der blev
vedtaget den 9. december 1989, fastsættes i punkt 7,
at etableringen af det indre marked skal føre til en
forbedring af arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår

(1) EUT C 161 af 13.7.2007, s. 75.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 19.6.2007 (EUT C 146 E af
12.6.2008, s. 71) og Rådets afgørelse af 25.9.2008.
(3) EFT L 283 af 28.10.1980, s. 23.
(4) Jf. bilag I, del A og B.

(5) EFT L 14 af 20.1.1998, s. 9.
(6) EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
(7) EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19.
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Med henblik på at garantere arbejdstagernes retssikkerhed
i forbindelse med insolvens hos virksomheder, der virker
i flere medlemsstater, og fastslå arbejdstagernes rettig
heder i overensstemmelse med retspraksis ved EFDomstolen bør der fastlægges en bestemmelse, hvori
det eksplicit fastsættes, hvilken garantiinstitution der
skal dække løntilgodehavender i disse tilfælde, samt at
målet for samarbejdet mellem de kompetente myndig
heder i medlemsstaterne er, at arbejdstagerne får udbetalt
deres løntilgodehavender så hurtigt som muligt. Det er
desuden nødvendigt at sikre en korrekt anvendelse af
bestemmelserne på området ved at indføre et samarbejde
mellem medlemsstaternes kompetente administrationer.

Medlemsstaterne kan fastsætte begrænsninger for garan
tiinstitutionernes ansvar, som bør være forenelige med
direktivets sociale målsætning og tage højde for kravenes
forskellige størrelse.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I
ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1
1.
Dette direktiv finder anvendelse på tilgodehavender, som
arbejdstagere i medfør af en arbejdsaftale eller et ansættelsesfor
hold har hos arbejdsgivere, der er insolvente i henhold til
artikel 2, stk. 1.

2.
Medlemsstaterne kan undtagelsesvis udelukke visse
arbejdstagerkategoriers tilgodehavender fra dette direktivs
anvendelsesområde, såfremt der findes andre former for
garanti, og det godtgøres, at disse sikrer arbejdstagerne en
beskyttelse svarende til den, der følger af dette direktiv.

3.
Hvis en sådan bestemmelse allerede finder anvendelse i
den nationale lovgivning kan medlemsstaterne fortsat udelukke
følgende fra dette direktivs anvendelsesområde:
(8)

For lettere at kunne identificere de forskellige former for
insolvensbehandling, navnlig i grænseoverskridende situa
tioner, er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne
meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater de
former for insolvensbehandling, der indebærer, at garan
tiinstitutionen griber ind.

a) tjenestefolk, der beskæftiges af en fysisk person

b) partsfiskere.

Artikel 2
(9)

(10)

(11)

Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås
på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foran
staltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprin
cippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette
direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå
dette mål.

Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet og
Rådet en rapport om gennemførelsen og anvendelsen
af dette direktiv, navnlig hvad angår de nye beskæftigel
sesformer i medlemsstaterne.

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes
forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del C, angivne
frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af
direktiverne —

1.
Med henblik på dette direktiv anses en arbejdsgiver for at
være insolvent, når der med hjemmel i de administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser i en medlemsstat er indgivet
begæring om indledning af kollektiv bobehandling som følge
af arbejdsgiverens insolvens, som medfører, at arbejdsgiveren
helt eller delvis mister rådigheden over sine aktiver, at der
udpeges en kurator eller en person med en lignende funktion,
og at den myndighed, som har kompetence i henhold til nævnte
bestemmelser

a) enten har truffet afgørelse om indledning af bobehandlingen,
eller

b) har konstateret, at arbejdsgiverens virksomhed eller bedrift er
lukket endeligt, og at de foreliggende aktiver ikke er tilstræk
kelige til at berettige indledning af bobehandlingen.

2.
Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes nationale
retsregler for så vidt angår definitionen af udtrykkene »arbejds
tager«, »arbejdsgiver«, »løn«, »erhvervet ret« og »delvis erhvervet
ret«.
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Medlemsstaterne kan dog ikke udelukke følgende fra direktivets
anvendelsesområde:

a) deltidsansatte som defineret i direktiv 97/81/EF

b) personer med tidsbegrænset ansættelse som defineret i
direktiv 1999/70/EF
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2.
Såfremt medlemsstaterne gør brug af den i stk. 1 omhand
lede mulighed, fastsætter de den periode, for hvilken garantiin
stitutionen dækker tilgodehavender. Dette tidsrum kan dog ikke
være kortere end en periode, der omfatter lønnen for de seneste
tre måneder af det ansættelsesforhold, der ligger inden og/eller
efter den i artikel 3, stk. 2, omhandlede dato.

Medlemsstaterne kan indregne denne minimumsperiode på tre
måneder i en referenceperiode, der ikke kan være kortere end
seks måneder.

c) personer med vikaransættelsesforhold som defineret i
artikel 1, nr. 2), i direktiv 91/383/EØF.

3.
Medlemsstaterne kan ikke gøre arbejdstagernes rettigheder
i henhold til dette direktiv betinget af en minimumsperiode i
medfør af en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold.

4.
Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne
udvider beskyttelsen af arbejdstagerne til også at gælde i andre
tilfælde af insolvens som f.eks. de facto-betalingsstandsning af
permanent karakter, der fastslås ved andre bobehandlinger med
hjemmel i national ret end de i stk. 1 omhandlede.

Sådanne bobehandlinger medfører dog ikke en garantipligt for
garantiinstitutionerne i de øvrige medlemsstater i de tilfælde, der
er omhandlet i kapitel IV.

Medlemsstater, der fastsætter en referenceperiode på mindst 18
måneder, kan begrænse den periode, for hvilken garantiinstitu
tionen dækker tilgodehavender, til otte uger. I så fald lægges de
perioder, der er mest favorable for arbejdstagerne, til grund for
beregningen af minimumsperioden.

3.
Medlemsstaterne kan fastsætte lofter over garantiinstitutio
nens betalinger. Disse lofter skal mindst være på et socialt
niveau, der er foreneligt med dette direktivs sociale målsætning.

Såfremt medlemsstaterne gør brug af denne mulighed, skal de
underrette Kommissionen om fremgangsmåderne ved fastsæt
telse af loftet.

Artikel 5
KAPITEL II
BESTEMMELSER VEDRØRENDE GARANTIINSTITUTIONERNE

Medlemsstaterne fastsætter de nærmere bestemmelser vedrø
rende garantiinstitutionernes opbygning, finansiering og virk
somhed, navnlig under iagttagelse af følgende principper:

Artikel 3
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at
garantiinstitutioner sikrer arbejdstagerne betaling af tilgodeha
vender, der hidrører fra arbejdsaftaler eller ansættelsesforhold,
herunder fratrædelsesgodtgørelse ved ansættelsesforholds ophør,
hvor der er hjemmel herfor i national ret, jf. dog artikel 4.

De tilgodehavender, garantiinstitutionen dækker, er ikke-udbe
talt løn, der er optjent i en periode, der ligger inden og/eller
eventuelt efter en dato, som medlemsstaterne har fastsat.

a) institutionernes aktiver skal være uafhængige af arbejdsgi
vernes driftskapital og foreligge på en sådan måde, at der
ikke kan gøres udlæg under en procedure i tilfælde af insol
vens

b) arbejdsgiverne skal bidrage til finansieringen, medmindre
denne sikres fuldstændigt af offentlige myndigheder

Artikel 4
1.
Medlemsstaterne kan begrænse den i artikel 3 omhandlede
betalingspligt for garantiinstitutionerne.

c) institutionernes betalingspligt består uanset om forpligtel
serne til at bidrage til finansieringen er opfyldt.
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KAPITEL III
BESTEMMELSER VEDRØRENDE DEN SOCIALE SIKRING

Artikel 6
Medlemsstaterne kan bestemme, at artikel 3, 4 og 5 ikke finder
anvendelse på bidrag i henhold til nationale lovbestemte sociale
sikringsordninger eller supplerende faglige eller tværfaglige
forsikringsordninger, som ikke er omfattet af nationale lovbe
stemte sociale sikringsordninger.
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3.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at der tages hensyn til de afgørelser, der i de i
stk. 1 omhandlede tilfælde træffes inden for rammerne af en
insolvensbehandling, jf. artikel 2, stk. 1, som er begæret indledt
i en anden medlemsstat, når arbejdsgiverens insolvens som defi
neret i dette direktiv skal fastslås.

Artikel 10

Artikel 7

1.
Med henblik på gennemførelsen af artikel 9 fastsætter
medlemsstaterne, at der udveksles relevante oplysninger
mellem de kompetente offentlige administrationer og/eller
mellem de i artikel 3, stk. 1, omhandlede garantiinstitutioner,
som bl.a. gør det muligt at gøre den pågældende garantiinstitu
tion bekendt med tilgodehavender.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at manglende indbetaling til deres forsikringsinstitutioner
af tvungne bidrag, som arbejdsgiveren i henhold til nationale
lovbestemte sociale sikringsordninger var pligtig at betale, inden
han blev insolvent, ikke begrænser arbejdstagerens ret til ydelser
over for disse forsikringsinstitutioner, i det omfang arbejdstager
bidragene på forhånd er fradraget den udbetalte løn.

2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige
medlemsstater adresserne på deres kompetente offentlige admi
nistrationer og/eller garantiinstitutioner. Kommissionen offent
liggør disse oplysninger.

KAPITEL V

Artikel 8

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Medlemsstaterne sikrer, at de nødvendige foranstaltninger
træffes for at beskytte interesser hos arbejdstagere og personer,
der allerede havde forladt arbejdsgiverens virksomhed eller
bedrift på datoen for dennes insolvens, for så vidt angår
erhvervet ret eller delvis erhvervet ret til ydelser i forbindelse
med alderdom, herunder ydelser til efterladte, i henhold til
supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, som
ikke er omfattet af nationale lovbestemte sociale sikringsord
ninger.

Artikel 11
Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at
anvende eller indføre administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser, som er gunstigere for arbejdstagerne.

Gennemførelsen af dette direktiv kan under ingen omstændig
heder tjene som begrundelse for en forringelse af eksisterende
forhold i medlemsstaterne og af det generelle beskyttelsesniveau
for arbejdstagerne på det område, der er omfattet af dette
direktiv.

KAPITEL IV
BESTEMMELSER

VEDRØRENDE SITUATIONER,
GRÆNSEOVERSKRIDENDE

DER

ER

Artikel 9
1.
Såfremt en virksomhed, der har aktiviteter i mindst to
medlemsstater, bliver insolvent som defineret i artikel 2,
stk. 1, er det garantiinstitutionen i den medlemsstat, hvor
arbejdstageren sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde,
der skal dække betalingen af arbejdstagernes tilgodehavender.

2.
Omfanget af arbejdstagernes rettigheder fastslås i henhold
til den lovgivning, der gælder for den pågældende garantiinsti
tution.

Artikel 12
Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for:

a) at træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for
at undgå misbrug

b) at afvise eller begrænse den i artikel 3 omhandlede betalings
pligt eller den i artikel 7 omhandlede garantipligt, såfremt
det viser sig, at opfyldelse af pligten ikke er rimelig på grund
af særlige forbindelser mellem arbejdstager og arbejdsgiver
og af sammenfaldende interesser, der medfører en stiltiende
aftale mellem disse
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c) at afvise eller begrænse den i artikel 3 omhandlede betalings
pligt eller den i artikel 7 omhandlede garantipligt, såfremt
arbejdstageren selv eller sammen med nære slægtninge var
ejer af en væsentlig del af arbejdsgiverens virksomhed eller
bedrift og havde en betydelig indflydelse på virksomhedens
eller bedriftens aktiviteter.

28.10.2008

Artikel 16
Direktiv 80/987/EØF, som ændret ved de retsakter, der er
nævnt i bilag I, ophæves, uden at dette berører medlemssta
ternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del C, angivne
frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direkti
verne.

Artikel 13
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige
medlemsstater, hvilke nationale former for insolvensbehandling
der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde og enhver
ændring, der vedrører disse.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger
til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i
bilag II.

Artikel 17
Kommissionen offentliggør disse meddelelser i Den Europæiske
Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de admini
strativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som de udsteder på
det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 18
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 22. oktober 2008.
Artikel 15
Senest den 8. oktober 2010 forelægger Kommissionen EuropaParlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen og anven
delsen af artikel 1-4, artikel 9 og 10, artikel 11, stk. 2,
artikel 12, litra c), samt artikel 13 og 14 i medlemsstaterne.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

Formand

Formand
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BILAG I
DEL A
Ophævet direktiv med ændringer
(jf. artikel 16)

Rådets direktiv 80/987/EØF

(EFT L 283 af 28.10.1980, s. 23)

Rådets direktiv 87/164/EØF

(EFT L 66 af 11.3.1987, s. 11)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF

(EFT L 270 af 8.10.2002, s. 10)

DEL B
Ændringsretsakt, der ikke ophæves
(jf. artikel 16)
Tiltrædelsesakten af 1994

DEL C
Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse
(jf. artikel 16)

Direktiv

80/987/EØF

Gennemførelsesfrist

23. oktober 1983

87/164/EØF
2002/74/EF

Anvendelsesdato

1. januar 1986
7. oktober 2005

DA
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BILAG II
Sammenligningstabel
Direktiv 80/987/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 8b

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 10a

Artikel 13

Artikel 11, stk. 1

—

Artikel 11, stk. 2

Artikel 14

Artikel 12

—

—

Artikel 15

—

Artikel 16

—

Artikel 17

Artikel 13

Artikel 18

—

Bilag I

—

Bilag II
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II
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. oktober 2008
om godkendelse af visse nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos flokke af
slagtekyllinger af arten Gallus gallus
(meddelt under nummer K(2008) 5699)
(EØS-relevant tekst)

(2008/815/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

om gennemførelse
forordning (EF) nr.
mål for mindskelse
tidis og Salmonella

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af
salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske
agenser (1), særlig artikel 6, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at
der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger
til påvisning og bekæmpelse af salmonella og andre
zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen,
forarbejdningen og distributionen og navnlig i den
primære produktionsfase med henblik på at mindske
forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folke
sundheden.
Det fastsættes i forordning (EF) nr. 2160/2003, at der
skal opstilles EF-mål for mindskelse af forekomsten i
visse dyrepopulationer af zoonoser og zoonotiske
agenser, der er opført i bilag I til forordningen.
Der blev opstillet et EF-mål for mindskelse af forekom
sten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium
hos slagtekyllinger i primærproduktionen ved Kommis
sionens forordning (EF) nr. 646/2007 af 12. juni 2007

(1) EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

af Europa-Parlamentets og Rådets
2160/2003 for så vidt angår et EFaf forekomsten af Salmonella enteri
typhimurium i slagtekyllinger (2).

(4)

For at nå EF-målet skal medlemsstaterne indføre natio
nale programmer for bekæmpelse af salmonella hos
flokke af slagtekyllinger af arten Gallus gallus og fore
lægge dem for Kommissionen i overensstemmelse med
forordning (EF) nr. 2160/2003.

(5)

Visse medlemsstater har forelagt sådanne programmer,
og det er konstateret, at programmerne opfylder de rele
vante EF-veterinærbestemmelser og navnlig forordning
(EF) nr. 2160/2003.

(6)

De pågældende nationale programmer bør derfor
godkendes.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos
flokke af slagtekyllinger af arten Gallus gallus, som er forelagt
af de medlemsstater, der er opført i bilaget, godkendes.
(2) EUT L 151 af 13.6.2007, s. 21.
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Artikel 2
Denne beslutning anvendes fra den 1. december 2008.

Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Belgien
Bulgarien
Tjekkiet
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Italien
Cypern
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Ungarn
Nederlandene
Østrig
Polen
Portugal
Rumænien
Slovenien
Slovakiet
Finland
Sverige
Det Forenede Kongerige
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. oktober 2008
om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative
regioner i Polen er officielt fri for enzootisk kvægleukose
(meddelt under nummer K(2008) 5987)
(EØS-relevant tekst)

(2008/816/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni
1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden
for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag D, kapitel I,
punkt E, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Bilag D til direktiv 64/432/EØF foreskriver, at medlems
stater eller en del af en medlemsstat kan betragtes som
officielt fri for enzootisk kvægleukose for så vidt angår
kvægbesætninger, under forudsætning af at visse betin
gelser i direktivet er opfyldt.

Listerne over regioner i medlemsstaterne, der er erklæret
fri for enzootisk kvægleukose, findes i Kommissionens
beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæg
gelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater
eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuber
kulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (2).

betragtes som regioner i Polen, der er officielt fri for
enzootisk kvægleukose.

(4)

På grundlag af evalueringen af dokumentationen bør de
pågældende regioner (powiaty) i Polen betragtes som
regioner i den pågældende medlemsstat, der er officielt
fri for enzootisk kvægleukose.

(5)

Beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Bilag III til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i
bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2008.
(3)

Polen har nu forelagt Kommissionen dokumentation, der
viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er
overholdt, således at 29 administrative regioner (powiaty)
i de større administrative enheder (provinser) Mazo
wieckie, Podlaskie og Warminsko-Mazurskie kan

(1) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74.

På Kommissionens vegne
Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I kapitel 2 i bilag III til beslutning 2003/467/EF affattes andet afsnit vedrørende Polen således:
»I Polen:
— Provinsen Dolnośląskie
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra,
kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych,
wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Provinsen Lubelskie
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasno
stawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

— Provinsen Kujawsko-Pomorskie
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń,
wąbrzeski.

— Provinsen Łódzkie
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński,
pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański,
rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski, zgierski.

— Provinsen Małopolskie
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski,
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski,
proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

— Provinsen Mazowieckie
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski
zachodni, zwoleński, żyrardowski.

— Provinsen Opolskie
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

— Provinsen Podkarpackie
Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski,
Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
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— Provinsen Podlaskie
Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

— Provinsen Śląskie
Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, często
chowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie,
pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Provinsen Świętokrzyskie
Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Provinsen Warmińsko-Mazurskie
Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Provinsen Wielkopolskie
Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski,
słupecki, turecki, wrzesiński.«
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. oktober 2008
om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår import af visse kødprodukter fra Ny
Kaledonien til Fællesskabet
(meddelt under nummer K(2008) 6050)
(EØS-relevant tekst)

(2008/817/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Kommissionen har foretaget en systemrevision af Ny
Kaledonien, som har påvist, at dette tredjelands kompe
tente veterinærmyndighed kan fremlægge passende
garantier med hensyn til overholdelse af fællesskabslov
givningen, jf. artikel 8, stk. 1, første afsnit, i direktiv
2002/99/EF.

(4)

Der bør derfor gives tilladelse til import fra Ny Kaledonien til Fællesskabet af kødprodukter, der er fremstillet
af tamkvæg og visse typer vildt og af visse dele af disse
dyr, efter at produkterne af dyresundhedsmæssige årsager
har været underkastet den ikke-specifikke behandling, der
er omhandlet i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(5)

Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af
17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundheds
mæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fælles
skabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke
er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet
i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår
patogener, i direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 2,
litra a),
under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december
2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirk
ning, distribution og indførsel af animalske produkter til
konsum (2), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, stk. 1,
første afsnit, artikel 8, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
(1)

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af
29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetin
gelser og standardcertifikater for import fra tredjelande
af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og
tarme til konsum og om ophævelse af beslutning
2005/432/EF (3) er der fastsat bestemmelser for import
til Fællesskabet af sendinger af visse kødprodukter til
konsum. Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF inde
holder lister over tredjelande og dele af tredjelande,
hvorfra det er tilladt at importere disse produkter. Ved
samme beslutning fastlægges også standardcertifikater og
bestemmelser om, hvilken behandling produkterne skal
underkastes.
Ny Kaledonien har anmodet om tilladelse til import til
Fællesskabet af kødprodukter, der er fremstillet af
tamkvæg og visse typer vildt og af visse dele af disse dyr.

(1) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.
(2) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.
(3) EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.

Artikel 1
Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF erstattes af teksten i
bilaget til nærværende beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2008.
På Kommissionens vegne
Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen
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Canada

CA

C

Belarus

BY

B

Botswana

BW

B

Bahrain

BH

A (2)

Argentina AR-2 (1)

A

C

Argentina AR-1 (1)

Australien

C

1. Tamkvæg
2. Opdrættet
klovbærende
vildt
(undtagen svin)

Argentina AR

Oprindelsesland eller del
deraf

DA

AU

AR

ISOkode

(koderne i denne tabel er forklaret i del 4 i dette bilag)

Tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver,
blærer og tarme til EU
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Mauritius

Mexico

Malaysia MY

Malaysia MY-1

MU

MX

MY

Serbien (***)

Den Tidligere Jugosla
viske Republik Make
donien (**)

MK

RS

Madagaskar

MG

Paraguay

Montenegro

ME

PY

Marokko

MA

New Zealand

Sydkorea

KR

NZ

Kenya

KE

Ny Kaledonien

Island

IS

NC

Indien

IN

Namibia (1)

XXX

Israel

IL

A

A

C

A

XXX

B

XXX

XXX

D

B

A

B

A

B

XXX

B

A

B

B

A

D

C

A

XXX

B

XXX

XXX

D

B

B

B

D

B

XXX

B

B

B

B

D

B

XXX

1. Tamsvin
2. Opdrættet
klovbærende
vildt
(svin)

A

B

A

XXX

B

XXX

XXX

A

B

A

B

A

B

XXX

B

A

B

B

A

B

XXX

Tamdyr af
hestefami
lien

D

XXX

A

XXX

D

D

XXX

D

XXX

XXX

D

D

XXX

D

XXX

A

XXX

A

A

D

XXX

1. Fjerkræ
2. Opdrættet
fuglevildt
(undtagen
strudsefugle)

D

XXX

A

XXX

A

D

XXX

D

XXX

XXX

D

D

XXX

D

XXX

A

XXX

A

A

D

XXX

Opdræt
tede
strudse
fugle

A

A

A

XXX

A

A

XXX

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tamkaniner
og opdræt
tede dyr af
hare
ordenen

D

C

A

A

B

XXX

XXX

D

B

B

B

D

B

XXX

B

A

B

B

A

B

XXX

Vildtlevende
klovbæ
rende vildt
(undtagen
svin)

D

C

A

XXX

B

XXX

XXX

D

B

B

B

D

B

XXX

B

B

B

B

D

B

XXX

Vildsvin

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

A

A

XXX

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

XXX

A

XXX

D

D

XXX

D

XXX

XXX

D

XXX

XXX

D

XXX

A

XXX

A

A

XXX

A

Vildtlevende
Vildtlevende
dyr af hare
Vildtlevende
dyr af
ordenen
fuglevildt
hestefami
(kaniner og
lien
harer)

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

Vildtlevende
landpattedyr
(undtagen
hovdyr og dyr
af hareordenen)

Den Europæiske Unions Tidende

C

A

A

B

A

B

A

B

A

B

XXX

B

A

B

B

A

B

XXX

Tamfår/
tamgeder

DA

NA

XXX

Kroatien

HR

B

Hongkong

HK

XXX

1. Tamkvæg
2. Opdrættet
klovbærende
vildt
(undtagen svin)

Grønland

Oprindelsesland eller del
deraf

GL

ISOkode

28.10.2008
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C

C

Thailand

Tunisien

Tyrkiet

Ukraine

USA

Uruguay

Sydafrika (1)

Zimbabwe (1)

TH

TN

TR

UA

US

UY

ZA

ZW

C

C

C

A

XXX

XXX

C

B

B

B

C

B

A

XXX

XXX

B

B

B

B

C

1. Tamsvin
2. Opdrættet
klovbærende
vildt
(svin)

A

A

A

A

XXX

XXX

B

B

B

B

B

Tamdyr af
hestefami
lien

D

D

D

A

XXX

D

A

A

XXX

D

XXX

1. Fjerkræ
2. Opdrættet
fuglevildt
(undtagen
strudsefugle)

A

A

A

A

XXX

D

A

A

XXX

D

XXX

Opdræt
tede
strudse
fugle

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tamkaniner
og opdræt
tede dyr af
hare
ordenen

B

C

XXX

A

XXX

XXX

B

B

B

B

C

Vildtlevende
klovbæ
rende vildt
(undtagen
svin)

B

C

XXX

A

XXX

XXX

B

B

B

B

C

Vildsvin

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

A

XXX

D

D

D

XXX

XXX

XXX

Vildtlevende
Vildtlevende
dyr af hare
Vildtlevende
dyr af
ordenen
fuglevildt
hestefami
(kaniner og
lien
harer)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

Vildtlevende
landpattedyr
(undtagen
hovdyr og dyr
af hareordenen)

Jf. del 3 i dette bilag med hensyn til krav om minimumsbehandling af pasteuriserede kødprodukter og biltong.
For kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød af dyr slagtet efter den 1. marts 2002.
I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.
Ekskl. Kosovo, jf. FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.
Der er ikke fastlagt noget certifikat, og det er ikke tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der indeholder kød af denne art.«

A

XXX

XXX

C

B

B

B

C

Tamfår/
tamgeder

DA

(1)
(2)
(*)
(**)
(***)
XXX

C

Swaziland

SZ

B

Singapore

SG

C

1. Tamkvæg
2. Opdrættet
klovbærende
vildt
(undtagen svin)

Rusland

Oprindelsesland eller del
deraf

RU

ISOkode
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MEDDELELSE TIL LÆSERNE
Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en
given retsakt.
Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres
i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende
udgave.

