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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1805
af 29. september 2016
om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede
geografiske betegnelser (Carmarthen Ham (BGB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det Forenede Kongeriges ansøgning om registrering af betegnelsen »Carmarthen Ham« er blevet offentliggjort
i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal betegnelsen
»Carmarthen Ham« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Betegnelsen »Carmarthen Ham« (BGB) registreres.
Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.2. Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.) i bilag XI til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 197 af 3.6.2016, s. 9.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af
19.6.2014, s. 36).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2016.
På Kommissionens vegne
For formanden
Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1806
af 29. september 2016
om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført
i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Dehesa
de Extremadura (BOB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012
behandlet Spaniens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindel
sesbetegnelse »Dehesa de Extremadura«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2).

(2)

Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har
Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen
i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen
af varespecifikationen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Den ændring af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen
»Dehesa de Extremadura« (BOB), godkendes.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2016.
På Kommissionens vegne
For formanden
Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter
proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1).
(3) EUT C 207 af 10.6.2016, s. 17.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1807
af 30. september 2016
om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede
geografiske betegnelser (Poulet du Périgord (BGB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er Frankrigs ansøgning om registrering af
betegnelsen »Poulet du Périgord« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen
»Poulet du Périgord« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Betegnelsen »Poulet du Périgord« (BGB) registreres.
Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.1. Kød (og slagteaffald), fersk, i bilag XI til Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2016.
På Kommissionens vegne
For formanden
Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 195 af 2.6.2016, s. 10.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af
19.6.2014, s. 36).
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1808
af 12. oktober 2016
om fastsættelse for bogføringsåret 2017 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved
beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med opkøb, oplagring og afsætning af
interventionsprodukter
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om
finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig
artikel 20, stk. 1 og 4,
efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 3, stk. 1, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 906/2014 (2) er det fastsat, at de
finansielle omkostninger, som medlemsstaterne afholder, når de stiller midler til rådighed til opkøb af produkter,
skal fastsættes i overensstemmelse med de beregningsregler, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning.

(2)

Ifølge punkt I.1 i bilag I til delegeret forordning (EU) nr. 906/2014 beregnes de pågældende finansielle
omkostninger på grundlag af en ensartet rentesats for EU, som Kommissionen fastsætter i begyndelsen af hvert
bogføringsår. Denne rentesats svarer til gennemsnittet af Euribor-terminsrentesatserne for tre- og
tolvmånederslån, der blev registreret i den af Kommissionen fastsatte referenceperiode på seks måneder, som går
forud for medlemsstaternes indgivelse af den meddelelse, der er fastsat krav om i første afsnit i punkt I.2 i nævnte
bilag, idet der tildeles dem et vægtgrundlag på henholdsvis en tredjedel og to tredjedele.

(3)

Med henblik på fastlæggelse af de rentesatser, der skal anvendes for et bogføringsår, fastsættes det i første afsnit
i punkt I.2 i bilag I til delegeret forordning (EU) nr. 906/2014, at medlemsstaterne efter anmodning fra
Kommissionen skal give meddelelse om den gennemsnitlige rente, som de rent faktisk har betalt i den i punkt I.1
i nævnte bilag omhandlede referenceperiode, inden udløbet af den frist, der er angivet i anmodningen.

(4)

Hvis en medlemsstat, jf. andet afsnit i punkt I.2 i bilag I til delegeret forordning (EU) nr. 906/2014, ikke har
indgivet en meddelelse i den form og inden udløbet af den frist, der er angivet i første afsnit i nævnte punkt,
anses denne medlemsstats rentesats for at være 0 %. Hvis en medlemsstat erklærer, at den ikke har afholdt
renteomkostninger, fordi den i referenceperioden ikke havde landbrugsprodukter i offentlig oplagring, fastsætter
Kommissionen nævnte rentesats i overensstemmelse med tredje afsnit i nævnte punkt.

(5)

I overensstemmelse med punkt I.3 i bilag I til delegeret forordning (EU) nr. 906/2014 skal den rentesats, som er
fastlagt på grundlag af punkt I.2 i nævnte bilag, sammenholdes med den ensartede rentesats, som er fastsat på
grundlag af punkt I.1 i nævnte bilag. Den rentesats, som fastsættes for hver medlemsstat, skal være den laveste af
disse to rentesatser.

(6)

På grundlag af medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen i henhold til første afsnit i punkt I.2 i bilag I til
delegeret forordning (EU) nr. 906/2014 og den beregningsmetode, der er beskrevet i bilag I til nævnte delegerede
forordning, bliver de rentesatser, der skal anvendes for bogføringsåret 2017 for EGFL, negative rentesatser. For så
vidt angår godtgørelse af medlemsstaternes udgifter kan negative rentesatser imidlertid ikke tages i betragtning.

(7)

Rentesatserne for bogføringsåret 2017 for EGFL bør fastsættes under hensyntagen til ovenstående faktorer.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 906/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår offentlige interventionsudgifter (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 1).
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For at undgå et juridisk tomrum med hensyn til den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansierings
omkostninger i forbindelse med interventionsforanstaltninger, er det hensigtsmæssigt, at den nye sats anvendes
med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2016 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
For udgifterne til de finansielle omkostninger for de af medlemsstaterne tilvejebragte midler til opkøb af interventions
produkter, som skal bogføres i bogføringsåret 2017 for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), fastsættes
rentesatserne i bilag I til delegeret forordning (EU) nr. 906/2014 i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i nævnte
forordning til 0 %.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. oktober 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2016.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1809
af 12. oktober 2016
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),
under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere
bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og
forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for
tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning
(EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft
på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget
til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2016.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

L 276/8

DA

Den Europæiske Unions Tidende

13.10.2016

BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

MA

155,2

ZZ

155,2

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

132,0

ZZ

132,0

TR

131,0

ZZ

131,0

AR

76,2

CL

95,3

TR

101,7

UY

44,4

ZA

85,7

ZZ

80,7

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,3

ZZ

212,9

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

148,4

NZ

142,7

US

141,5

ZA

113,9

ZZ

147,9

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår
ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1810
af 12. oktober 2016
om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensan
søgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet
ud over kvoten
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig
artikel 7e sammenholdt med artikel 9, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 139, stk. 1, første afsnit, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan sukker, der i et
produktionsår fremstilles ud over den kvote, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 136, kun eksporteres
inden for det kvantitative loft, som fastsættes af Kommissionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1713 (3) fastsætter sådanne kvantitative lofter.

(3)

De mængder sukker, for hvilke der er indgivet ansøgninger om eksportlicenser, overstiger det kvantitative loft,
som er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1713. Der bør derfor fastsættes en udstedelsesprocentsats
for de mængder, der blev ansøgt om fra 3. til 7. oktober 2016. Alle eksportlicensansøgninger for sukker, der blev
indgivet efter den 7. oktober 2016, bør derfor afvises, og indgivelsen af eksportlicensansøgninger bør
suspenderes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
1.
For de ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten, der blev indgivet fra 3. til 7. oktober 2016,
fastsættes der en udstedelsesprocentsats på 33,246381 %.
2.
Ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten, der blev indgivet den 10., 11., 12., 13. og 14. oktober
2016, afvises hermed.
3.
Indgivelse af ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten suspenderes for perioden 17. oktober
2016, til 30. september 2017.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1713 af 20. september 2016 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af
sukker og isoglucose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2016/2017 (EUT L 258 af 24.9.2016, s. 8).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2016.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter
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AFGØRELSER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1811
af 11. oktober 2016
om ændring af bilag II til beslutning 93/52/EEC for så vidt angår anerkendelse af provinsen Brindisi
i regionen Puglia i Italien som officielt fri for brucellose (B. melitensis)
(meddelt under nummer C(2016) 6290)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for
samhandelen med får og geder (1) inden for Fællesskabet, særlig bilag A, kapitel 1, afsnit II, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder
i Unionen. Det fastsættes ligeledes, på hvilke betingelser medlemsstaterne eller regioner heraf kan anerkendes som
værende officielt frie for brucellose.

(2)

I bilag II til Kommissionens beslutning 93/52/EØF (2) opføres de regioner i medlemsstaterne, som anerkendes
som officielt frie for brucellose (B. melitensis) i overensstemmelse med direktiv 91/68/EØF. I artikel 2, nr. 14),
i direktiv 91/68/EØF defineres begrebet »region« for Italien som en del af den medlemsstat, der bl.a. omfatter
mindst én provins.

(3)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at betingelserne i direktiv 91/68/EØF er opfyldt,
således at provinsen Brindisi i regionen Puglia kan anerkendes som værende officielt fri for brucellose
(B. melitensis). På baggrund af den dokumentation, der er fremlagt af Italien, bør provinsen Brindisi i regionen
Puglia anerkendes som officielt fri for brucellose (B. melitensis).

(4)

Angivelserne vedrørende Italien i bilag II til beslutning 93/52/EØF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag II til beslutning 93/52/EØF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.
(1) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.
(2) Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af, at bestemte medlemsstater eller regioner overholder
betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne
sygdom (EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14).
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Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2016.
På Kommissionens vegne
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen
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I bilag II til beslutning 93/52/EØF affattes angivelserne vedrørende Italien således:
»I Italien:
— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara
— Provinsen Bolzano
— Regionen Emilia-Romagna
— Regionen Friuli-Venezia Giulia
— Regionen Lazio
— Regionen Liguria
— Regionen Lombardia
— Regionen Marche
— Regionen Molise
— Regionen Piemonte
— Regionen Puglia: provinsen Brindisi
— Regionen Sardegna
— Regionen Toscana
— Provinsen Trento
— Regionen Umbria
— Regionen Valle d'Aosta
— Regionen Veneto.«
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III
(Andre retsakter)

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BESLUTNING
Nr. 339/15/KOL
af 16. september 2015
om bemyndigelse af Norge til i henhold til artikel 14, stk. 6, i den retsakt, der henvises til
i punkt 66n i bilag XIII til Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om
oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv
91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret), at fravige visse
fælles regler om luftfartssikkerhed [2016/1812]
EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

under henvisning til artikel 14, stk. 6 og 7, i den retsakt, der henvises til i punkt 66n i bilag XIII til Aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejde som tilpasset ved Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 163/2011 af
19. december 2011 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen (1) (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 luftfartssikker
hedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (2)
som ændret),
under henvisning til punkt CAT.POL.A.210, litra b), stk. 2, 4 og 5 i bilag IV til den retsakt, der henvises til i punkt 66nf
i bilag XIII til EØS-aftalen (Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske
krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 216/2008 (3) som ændret),
begge som tilpasset til EØS-aftalen ved dennes protokol 1,
under henvisning til udtalelse fra EFTA-Udvalget for transport af 21. august 2015 og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Norge har anmodet om tilladelse til at anvende en vis fravigelse fra de fælles luftfartssikkerhedsregler, der er
indeholdt i gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 216/2008.

(2)

Som foreskrevet i artikel 14, stk. 7, som tilpasset, vurderede EFTA-Tilsynsmyndigheden på grundlag af en
henstilling fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur af 26. juni 2015 (dokumentnr. 762327) behovet for
den foreslåede fravigelse, og hvilket sikkerhedsniveau fravigelsen ville indebære. Tilsynsmyndigheden konkluderer
på grundlag af de afbødende foranstaltninger, som er beskrevet i Norges meddelelse, at den anmeldte norske
undtagelse opfylder de krav, der er fastsat i artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(3)

Det fremgår af artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 216/2008, som tilpasset, at en fravigelse, der er indrømmet
en medlemsstat, skal meddeles alle medlemsstater, der også har ret til at anvende denne fravigelse.

(1) EUT L 76 af 15.3.2012, s. 51.
(2) EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
(3) EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1.
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(4)

Som fastsat i artikel 1 i afgørelse nr. 163/2011 og i tilpasning a), i punkt 3 i bilaget hertil omfatter begrebet
medlemsstat(er) udover betydningen i forordningen også EFTA-landene.

(5)

Beskrivelsen af fravigelsen og de betingelser, der er knyttet til den, skal være af en sådan art, at andre EFTA-stater
vil være i stand til at anvende foranstaltningen inden for rammerne af forordning (EF) nr. 216/2008 som
tilpasset, hvis de befinder sig i samme situation, uden at skulle anmode om en yderligere godkendelse fra EFTATilsynsmyndigheden. Ikke desto mindre skal EFTA-staterne som angivet i forordning (EF) nr. 216/2008, som
ændret, meddele EFTA-Tilsynsmyndigheden, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og de nationale luftfarts
myndigheder, at de anvender sådanne fravigelser.

(6)

Som fastsat i artikel 1 i afgørelse nr. 163/2011 og tilpasning e), i punkt 3 i bilaget hertil skal EuropaKommissionen videreformidle de afgørelser, der træffes i henhold til stk. 14, stk. 7, i forordning (EF)
nr. 216/2008, og som modtages fra EFTA-Tilsynsmyndigheden, til EU's medlemsstater.

(7)

Denne beslutning bør derfor meddeles til alle EFTA-landene og til Europa-Kommissionen med henblik på
formidling til EU-medlemsstaterne.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelsen fra EFTA-udvalget for transport.

VEDTAGET DENNE BESLUTNING:

Artikel 1
Norge kan tillade en fravigelse af visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 216/2008 som nærmere
beskrevet i bilaget til denne beslutning, forudsat at betingelserne i afsnit 2 i bilaget til denne beslutning opfyldes.
Artikel 2
Alle EFTA-landene har ret til at anvende de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1 og angivet i bilaget til denne
beslutning, samt med forbehold for underretningspligten jf. artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008 som
tilpasset.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til Norge. Den engelske udgave er autentisk.
Artikel 4
Denne beslutning skal meddeles Norge, Island, Liechtenstein og Europa-Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2015.
På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne
Helga JÓNSDÓTTIR

Markus SCHNEIDER

Medlem af kollegiet

Fungerende direktør
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BILAG
NORGES FRAVIGELSE AF FORORDNING (EU) NR. 965/2012 FOR SÅ VIDT ANGÅR HINDRINGSFRIHED
VED START I MO I RANA (ENRA) OG ØRSTA-VOLDA (ENOV)
1. Beskrivelse af fravigelsen

Norge kan, som en undtagelse fra punkt CAT.POL.A. 210, litra b), stk. 2, 4 og 5 (Hindringsfrihed ved start) i bilag IV
(CAT-afsnittet) til forordning (EU) nr. 965/2012 (1), som ændret, tillade luftfartselskabet Widerøe Flyveselskap at
anvende op til 25 grader krængningsvinkel fra en minimumshøjde på 100-400 fod for deres fly af typen Bombardier
Dash 8 ved manøvrer i to forskellige lufthavne, nemlig Mo i Rana (ENRA) og Ørsta-Volda (ENOV).
2. Betingelser for anvendelse af fravigelsen

Denne fravigelse gælder for Widerøe Flyveselskap AS på baggrund af de yderligere foranstaltninger, luftfartsselskabet
har iværksat med henblik på at opnå et sikkerhedsniveau svarende til det, der opnås ved at anvende de fælles tekniske
krav og administrative procedurer i forordning (EU) nr. 965/2012 som ændret. De supplerende foranstaltninger er
beskrevet i Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs henstilling af 26. juni 2015 (dokumentnr. 762327) og
vedrører: indledende og periodisk uddannelse af piloter, krav til indarbejdelse af rutiner hos besætningen, visuelle
hjælpemidler til at styre drejninger og hindringslys, vejrrestriktioner, restriktioner på anvendelsen af væsker til brug
for afisning, AFM (2) supplement 47 vedrørende driftsprocedurer og udførelse, anvendelse af enkelt flap setting
(15 grader) ved start for at undgå ukorrekte startflapindstillinger, brug af et flydataovervågningsprogram for at
kontrollere den indledende krængningsvinkel ved opstigning, brug af et overensstemmelsesovervågningsprogram,
som omfatter årlige revisioner af udførelsen og af uddannelsesafdelingen. Herudover tages der i det norske luftfart
stilsyns løbende tilsynsprogram højde for de begrænsende elementer og betingelser for godkendelse af luftfarts
selskabet Widerøe Flyveselskab AS.

(1) Den retsakt, der henvises til i punkt 66nf i bilag XIII til EØS-aftalen (forordning (EU) nr. 965/2012) som tilpasset til EØS-aftalen ved
protokol 1 hertil.
(2) De Havilland Inc. Dash 8 Flight Manual Supplement 47: »Manøvrer med 25 graders krængning (vedrører kun norske luftfartsselskaber«).
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2016/841 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF)
nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea
(Den Europæiske Unions Tidende L 141 af 28. maj 2016)
Side 43, artikel 1, nr. 11):
I stedet for:

»11) Følgende artikel indsættes:«

læses:

»11) Artikel 9c affattes således:«.
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