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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/797
af 17. juni 2020
om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår krav vedrørende animalske
biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et
tredjeland har nægtet indførsel heraf
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 41, stk. 3, første afsnit, og artikel 42, stk. 2, litra a), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) fastlægges der gennemførelsesforanstaltninger til
gennemførelse af de i forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsatte folke- og dyresundhedsbestemmelser, som finder
anvendelse ved import eller transit af animalske biprodukter og afledte produkter, eller når disse føres i transit
gennem Unionen, med henblik på at forebygge og minimere risici for folke- og dyresundheden forårsaget af disse
produkter.

(2)

I artikel 15 i Rådets direktiv 97/78/EF (3) er der fastsat bestemmelser om den veterinærkontrol, der skal foretages
med henblik på at tillade genindførsel af sendinger af produkter med oprindelse i Unionen, der vender tilbage til
Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2017/625 (4) ophæves og erstattes direktiv 97/78/EF med virkning fra den 14. december 2019.

(1) EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.
(2) Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og
om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved
grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).
(3) Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for
tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 024 af 30.1.1998, s. 9).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med
henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og
plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF)
nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning
(EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om
ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF,
89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om
offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).
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(3)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2074 (5) fastlægges der regler for gennemførelsen af særlig
offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a)-c), i forordning (EU)
2017/625, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf,
heriblandt animalske biprodukter og afledte produkter.

(4)

De folke- og dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske biprodukter og afledte
produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf, bør
fastlægges i overensstemmelse med artikel 41 og 42 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

(5)

Hvis der ikke findes folke- og dyresundhedsmæssige krav med relevans for tilbagesendelse af afviste sendinger af
animalske biprodukter og afledte produkter, er disse sendinger omfattet af de generelle importbestemmelser, der er
fastsat i forordning (EF) nr. 1069/2009, og de produktspecifikke krav vedrørende import, der er fastsat i bilag XIV
til forordning (EU) nr. 142/2011, hvorved det kan forhindres, at visse sendinger med oprindelse i Unionen vender
tilbage til Unionen efter afvisning fra et tredjeland, f.eks. på grund af manglende forelæggelse af det
produktspecifikke handelsdokument eller sundhedscertifikat, der er påkrævet ved indførsel.

(6)

Den dyre- eller folkesundhedsmæssig risiko, der forårsages af animalske biprodukter og afledte produkter med
oprindelse i Unionen, er forskellig fra de risici, der forårsages af sådanne produkter med oprindelse i tredjelande. En
sending af animalske biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at
tredjelande har nægtet indførsel heraf, behøver derfor ikke at være ledsaget af et handelsdokument,
sundhedscertifikat eller i givet fald en erklæring svarende til et standarddokument, standardcertifikat eller en
standarderklæring, som for nærværende er fastlagt i henhold til artikel 42, stk. 2, litra d), i forordning (EF)
nr. 1069/2009, som påkrævet for sendinger med oprindelse i tredjelande.

(7)

Det bør være tilladt at indføre førnævnte sending til Unionen og at sende den til virksomheder eller anlæg, der er
godkendt i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for den pågældende kategori og de pågældende
typer af animalske biprodukter og afledte produkter, forudsat at den kompetente myndighed i bestemmelseslandet i
Unionen har indvilliget i at acceptere sendingen.

(8)

Visse sendinger af animalske biprodukter eller afledte produkter, der er bestemt til eksport til tredjelande, kan blive
omfattet af kontrol foretaget af en anden kompetent myndighed i Unionen end de myndigheder, som har ansvar for
animalske biprodukter og afledte produkter. Hvis den oprindelige plombering er blevet erstattet i forbindelse med en
sådan kontrol, bør nummeret på den nye plombering angives på det ledsagende dokument.

(9)

For at sikre tilstrækkelig styring af den folke- og dyresundhedsmæssige risiko og af hensyn til retssikkerheden er det
derfor nødvendigt at fastsætte betingelser for tilbagesendelse til Unionen af animalske biprodukter og afledte
produkter med oprindelse i Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf.

(10)

For at sikre, at de tilbagesendte sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter kan spores, bør transporten
heraf fra EU-ankomstgrænsekontrolstedet til bestemmelsesvirksomheden overvåges i overensstemmelse med den
procedure, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 (6).

(11)

Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(12)

Idet delegeret forordning (EU) 2019/2074 finder anvendelse fra den 14. december 2019, bør bestemmelserne i
nærværende forordning ligeledes anvendes fra denne dato.

(13)

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

(5) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2074 af 23. september 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af sendinger af visse dyr og varer med oprindelse
i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførelse af et tredjeland (EUT L 316 af 6.12.2019, s. 6).
(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 af 24. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra
ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 af 4.10.2019, s. 1).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 25, stk. 3, tilføjes følgende litra:
»c) de specifikke krav vedrørende animalske biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til
Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf, som fastsat i kapitel VI i samme bilag.«
2) I artikel 26 tilføjes følgende litra:
»e) Materiale, som har oprindelse i en medlemsstat og vender tilbage til den pågældende medlemsstat, efter at et
tredjeland har nægtet indførsel heraf, opfylder de specifikke krav som fastsat i kapitel VI i bilag XIV.«
3) I artikel 31 tilføjes følgende stykke:
»Uanset stk. 1 skal animalske biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter
at et tredjeland har nægtet indførsel heraf, opfylde de specifikke krav i kapitel VI i bilag XIV.«
4) Bilag XIV ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2020.
På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN

Formand
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BILAG

I bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 tilføjes følgende kapitel VI:
»KAPITEL VI
KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL AF SENDINGER AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER, SOM HAR
OPRINDELSE I OG VENDER TILBAGE TIL UNIONEN, EFTER AT ET TREDJELANDE HAR NÆGTET INDFØRSEL HERAF

Afsnit 1
Uindpakkede animalske biprodukter og afledte produkter eller sådanne produkter i løs vægt, som har oprindelse i
og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland eller en del af et tredjeland, som ikke er opført på listen i bilag
XIV, har nægtet indførsel heraf
1. Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet tillader kun indførsel til Unionen af sendinger af uindpakkede
animalske biprodukter og afledte produkter eller sådanne produkter i løs vægt, som har oprindelse i og vender tilbage
til Unionen, efter at et tredjeland eller en del af et tredjeland, som ikke er opført på listen i bilag XIV, har nægtet
indførsel heraf, med henblik på indførsel til Unionen af den pågældende produkttype, forudsat at følgende betingelser
er opfyldt:
a) Sendingen er ledsaget af det officielle certifikat eller dokument, enten som original eller bekræftet kopi, eller af den
elektroniske udgave af et sådant certifikat eller dokument, der er genereret ved hjælp af IMSOC (1), og som er
udstedt af den kompetente myndighed i eksportmedlemsstaten.
b) Sendingen er ledsaget af en erklæring fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten, hvori den
pågældende myndighed accepterer at modtage sendingen og angiver bestemmelsesstedet.
c) Sendingen opfylder begge følgende betingelser:
i) Den er forblevet plomberet med en intakt oprindelig plombering, hvis fastgørelse af en plombering forud for
udførsel fra Unionen var nævnt i det oprindelige certifikat, jf. punkt 1, litra a), eller i et andet officielt dokument,
som er udstedt af en myndighed i Unionen
ii) Den er ledsaget af en officiel erklæring fra den kompetente myndighed eller en anden offentlig myndighed i det
tredjeland, som har nægtet indførsel af sendingen, med angivelse af grunden til afvisningen.
2. Uanset punkt 1, litra a), skal sendingens oprindelse, i tilfælde af at sendingen blev eksporteret uden et ledsagende
officielt certifikat eller dokument, bekræftes på anden vis på grundlag af dokumentation, som forelægges af den
driftsleder, der har ansvar for sendingen.
3. Transporten af sendinger af produkter som omhandlet i punkt 1 fra grænsekontrolstedet til bestemmelsesstedet skal
overvåges i overensstemmelse med artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2019/1666.
Afsnit 2
Uindpakkede animalske biprodukter og afledte produkter eller sådanne produkter i løs vægt, som har oprindelse i
og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på listen i bilag XIV,
har nægtet indførsel heraf
1. Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet tillader kun indførsel til Unionen af sendinger af uindpakkede
animalske biprodukter og afledte produkter eller sådanne produkter i løs vægt, som har oprindelse i og vender tilbage
til Unionen, efter at et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på listen i bilag XIV, har nægtet indførsel
heraf, med henblik på indførsel til Unionen af den pågældende produkttype, forudsat at kravene i afsnit 1, punkt 1, litra
a), b) og litra c), nr. ii), samt i afsnit 1, punkt 2 og 3, er opfyldt:
2. Når produkter som omhandlet i punkt 1 er blevet aflæsset, opbevaret, omlæsset, eller hvis den oprindelige plombering
er blevet erstattet i eller ved indførsel til et tredjeland eller en del af dets område, der er opført på listen i bilag XIV, skal
sendingen ledsages af en officiel erklæring fra den kompetente myndighed eller en anden offentlig myndighed i det
pågældende tredjeland eller område:
a) med angivelse af sted og dato for aflæsning, opbevaring og omlæsning og den plombering, der er fastgjort på
containeren efter omlæsning
(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (IMSOC-forordningen) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).
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b) med bekræftelse af, at
i)

plomberingen på det køretøj eller den container, der indeholder sendingen, kun blev brudt med henblik på
offentlig kontrol

ii) produkterne udelukkende blev håndteret i nødvendigt omfang, og navnlig
— ved den korrekte temperatur som påkrævet for de pågældende typer af animalske biprodukter eller afledte
produkter og
— på en måde, der forhindrer krydskontaminering blandt produkterne i forbindelse med kontrollen
iii) køretøjet eller containeren straks blev plomberet igen efter den offentlige kontrol
c) med angivelse af grundene til aflæsning og opbevaring.
Afsnit 3
Indpakkede animalske biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter
at et tredjeland har nægtet indførsel heraf
1. Den kompetente myndighed ved grænsekontrolstedet tillader kun indførsel til Unionen af sendinger af indpakkede
animalske biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland
har nægtet indførsel heraf, forudsat at kravene i afsnit 1 er opfyldt, og at hvert enkelt produkts emballage er forblevet
intakt i forhold til dens tilstand forud for eksport.
2. Når produkter som omhandlet i punkt 1 er blevet aflæsset i et tredjeland, ledsages sendingen af en officiel erklæring fra
den kompetente myndighed eller en anden offentlig myndighed i det pågældende tredjeland, hvori det attesteres, at
produkterne
a) ikke har været genstand for anden håndtering end aflæsning, opbevaring og omlæsning
b) blev håndteret ved den temperatur, der er påkrævet for de pågældende typer af animalske biprodukter eller afledte
produkter.«

L 194/6

Den Europæiske Unions Tidende

DA

18.6.2020

AFGØRELSER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/798
af 17. juni 2020
om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 om beskyttelsesforanstaltninger over for
højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i visse medlemsstater
(meddelt under nummer C(2020) 4134)
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet
med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,
under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende
dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 (3) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza
af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter i visse medlemsstater, og efter at de pågældende medlemsstater havde oprettet
beskyttelses- og overvågningszoner i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes i
henhold til direktiv 2005/94/EF af de medlemsstater, der er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, som
minimum omfatte de områder, der er opført som beskyttelses- og overvågningszoner i samme bilag.

(3)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse
(EU) 2020/711 (5) efter yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 hos fjerkræ i Ungarn, som
skulle afspejles i bilaget.

(4)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/711 har Ungarn underrettet Kommissionen om
tre yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter, igen i amtet Bács-Kiskun i
denne medlemsstat.

(5)

De nye udbrud i Ungarn er sket inden for grænserne for områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til
gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47. Grænserne for de nye beskyttelseszoner omkring disse nye udbrud, der er
oprettet af Ungarns kompetente myndighed i henhold til direktiv 2005/94/EF, strækker sig imidlertid ud over de
beskyttelseszoner, der for øjeblikket er opført i nævnte bilag.

(6)

Desuden har Bulgarien underrettet Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på
en fjerkræbedrift i regionen Plovdiv.

(1) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.
(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 af 20. januar 2020 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær
influenza af subtype H5N8 i visse medlemsstater (EUT L 16 af 21.1.2020, s. 31).
(4) Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse
af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).
(5) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/711 af 27. maj 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU)
2020/47 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i visse medlemsstater (EUT L 166 af
28.5.2020, s. 5).
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(7)

Bulgarien er for øjeblikket ikke opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47, og efter det nye udbrud af
højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 har den kompetente myndighed i denne medlemsstat truffet de
nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og
overvågningszoner omkring det nye udbrud.

(8)

Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, som Bulgarien og Ungarn har gennemført i henhold til direktiv
2005/94/EF, og den har fundet det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som
Bulgariens kompetente myndighed har oprettet, og den nye beskyttelseszone, som Ungarns kompetente myndighed
har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza af
subtype H5N8 er blevet bekræftet. Derfor bør de beskyttelseszoner, der er opført for Ungarn i gennemførelses
afgørelse (EU) 2020/47, ændres, og nye beskyttelses- og overvågningszoner bør opføres for Bulgarien.

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EUplan ved at indsætte de nye beskyttelses- og overvågningszoner, som Bulgarien har oprettet, og den nye
beskyttelseszone, som Ungarn har oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF, og varigheden af de restriktioner, der
gælder heri.

(10)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 har den epidemiologiske situation i Unionen
desuden fortsat udviklet sig, bl.a. med en særdeles negativ udvikling i Ungarn, hvor der blev bekræftet 264 udbrud af
højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i amterne Bács-Kiskun og Csongrád, ud af de samlede 273 bekræftede
udbrud i den denne medlemsstat. Alvoren af den epidemiologiske situation blev bl.a. påvirket af den høje fjerkræbe
sætningstæthed og den høje tæthed af fjerkræpopulationen i de berørte områder i de pågældende amter.

(11)

I områder med en høj fjerkræbesætningstæthed og med bestemte fjerkræarter, der er særligt udsatte for infektion, er
der en øget risiko for spredning af højpatogent aviær influenza-virus. I overensstemmelse hermed kan områderne i
amterne Bács-Kiskun og Csongrád i Ungarn betragtes som højrisikoområder med hensyn til spredning af
højpatogen aviær influenza. For at bekæmpe opformering og spredning af virusset bør belægningsgraden af den
modtagelige fjerkræbestand derfor reduceres i højrisikoområder, og flytning af fjerkræ og daggamle kyllinger bør
begrænses mere end tilladt i forhold til de bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF. Der er
behov for strengere beskyttelsesforanstaltninger på grund af udviklingen i den nuværende epidemi af højpatogen
aviær influenza.

(12)

I betragtning af det store omfang af udbruddene i amterne Bács-Kiskun og Csongrád og det store antal fjerkræ, som
stadig findes i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i forbindelse med udbruddene i disse amter, er
det for at afbøde risikoen for, at fjerkræ eksponeres for det højpatogene aviær influenza-virus, der cirkulerer i de
pågældende områder, og for at forhindre spredning af højpatogen aviær influenza og i overensstemmelse med
forsigtighedsprincippet nødvendigt at vedtage beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes i disse
højrisikoområder, som supplement til de bekæmpelsesforanstaltninger, der allerede er fastsat ved direktiv
2005/94/EF, ved ikke at tillade, at fjerkræ og daggamle kyllinger flyttes fra og til bedrifter inden for disse
højrisikoområder, og ved at udskyde genindsættelse af fjerkræ i disse områder ved ikke at tillade, at fjerkræ eller
daggamle kyllinger flyttes til bedrifter i disse områder.

(13)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør derfor ændres for at foreskrive supplerende beskyttelsesforanstaltninger
i disse højrisikoområder i Ungarn. Desuden bør bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse erstattes af to bilag,
nemlig bilag I, der indeholder en liste over de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til
direktiv 2005/94/EF, og bilag II, der omfatter områder i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført i bilag
I, og som udgør en særlig stor risiko for spredning af højpatogent aviær influenza-virus, og hvor der bør anvendes
supplerende beskyttelsesforanstaltninger på grund af den aktuelle epidemiologiske situation i amterne Bács-Kiskun
og Csongrád i Ungarn. Derfor bør der henvises til højrisikoområderne i disse amter i bilag II til gennemførelses
afgørelse (EU) 2020/47.

(14)

Belægningsgraden af den modtagelige fjerkræbestand i de højrisikoområder i beskyttelses- og overvågningszonerne,
der er omhandlet i bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47, bør reduceres, navnlig ved at udskyde
genindsættelse på fjerkræbedrifter med høj risiko for infektion. Flytninger af fjerkræ fra og inden for de pågældende
beskyttelses- og overvågningszoner bør ligeledes begrænses, medmindre visse dyresundhedsbetingelser er opfyldt.

L 194/8

DA

Den Europæiske Unions Tidende

18.6.2020

(15)

I lyset af den aktuelle epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza og de bekæmpelsesforan
staltninger, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF, bør Ungarn anvende de strenge beskyttelsesforanstaltninger for at
begrænse risikoen for spredning af sygdommen i højrisikoområderne i amterne Bács-Kiskun og Csongrád. Derfor
bør Ungarn sikre, at sendinger af fjerkræ og daggamle kyllinger ikke afsendes fra de i bilag II opførte
højrisikoområder til andre dele af Ungarn eller til andre medlemsstater eller til tredjelande.

(16)

Flytning af fjerkræ til omgående slagtning udgør en mindre risiko for spredning af sygdommen end andre typer af
flytning af fjerkræ, forudsat at der er truffet risikobegrænsende foranstaltninger. Når slagtning af fjerkræ i de i bilag
II opførte højrisikoområder ikke er mulig af logistiske og dyrevelfærdsmæssige årsager, navnlig fordi der ikke findes
et passende slagteri eller der er begrænsninger i slagtekapaciteten i de relevante højrisikoområder, bør de berørte
medlemsstater derfor undtagelsesvis indrømme undtagelser for afsendelse af fjerkræ fra et i bilag II opført
højrisikoområde til omgående slagtning til et udpeget slagteri uden for dette højrisikoområde i samme medlemsstat.
Sådanne flytninger bør tillades, forudsat at der træffes strenge risikobegrænsende foranstaltninger for ikke at bringe
sygdomsbekæmpelsen i fare.

(17)

Genindsættelse på fjerkræbedrifter i de højrisikoområder i Ungarn, der er opført i bilag II, bør udskydes i tidsrum,
der er tilstrækkeligt langt til at sikre, at det højpatogene aviær influenza-virus er udryddet i de pågældende
højrisikoområder, og som minimum indtil det bekræftes af resultaterne af en passende overvågningsplan, som den
kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat har indført, at virusset ikke er i cirkulation. Det bør derfor
ikke være tilladt at flytte daggamle kyllinger til bedrifter i højrisikoområder. Desuden bør genindsættelse på
fjerkræbedrifter i de pågældende højrisikoområder kun tillades efter et tilfredsstillende resultat af en risikovurdering
foretaget af Ungarns kompetente myndighed, og under forudsætning af at de fjerkræbedrifter, hvor fjerkræ skal
genindsættes, har indført passende risikobegrænsende foranstaltninger og forstærkede biosikringsforanstaltninger
for at forhindre indslæbning og spredning af virusset.

(18)

For at give Ungarns kompetente myndighed tilstrækkelig tid til at gennemføre den overvågning, der er nødvendig for
at bekræfte, at højpatogent aviær influenza-virus ikke cirkulerer i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er
oprettet i forbindelse med udbruddene i amterne Bács-Kiskun og Csongrád, som omhandlet i bilag II, og under
hensyntagen til den tid, der er nødvendig for at foretage den nødvendige kontrol på alle fjerkræbedrifter i disse
zoner, før genindsættelse tillades, bør varigheden af de beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes i disse zoner,
forlænges. Derfor bør varigheden af beskyttelsesforanstaltningerne i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er
opført i del A og B i bilag I for Ungarn, forlænges.

(19)

Det officielle navn på amtet Csongrád i Ungarn ændredes den 4. juni 2020 til Csongrád-Csanád. Henvisningerne til
amtet Csongrád i det eksisterende bilag til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør derfor ændres til det nye navn
på amtet i de nye bilag I og II til nævnte retsakt.

(20)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede
handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien og Ungarn, hurtigt på EU-plan at identificere de
nye beskyttelses- og overvågningszoner, som disse medlemsstater har oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF og
er opført i bilag I, og de områder, der er opført i bilag II, og hvor der anvendes supplerende beskyttelsesforan
staltninger.

(21)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør derfor ændres.

(22)

I lyset af den aktuelle udvikling i den epidemiologiske situation i Bulgarien og Ungarn og behovet for at begrænse
yderligere spredning af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 er det vigtigt, at de ændringer, der foretages af
bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47, får virkning snarest muligt.

(23)

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

Artikel 1
I gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1, 2 og 3 erstattes af følgende:
»Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1.
Ved denne afgørelse fastlægges det på EU-plan, hvilke beskyttelses- og overvågningszoner der skal oprettes i
overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF af de medlemsstater, der er opført i bilag I til denne
afgørelse (»de berørte medlemsstater«) efter et eller flere udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ, ligesom det
fastsættes, hvor længe foranstaltningerne i henhold til artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF skal
anvendes.
2.
Ved denne afgørelse fastsættes der visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal gennemføres i forbindelse med
højpatogen aviær influenza i medlemsstater eller områder deraf, som omhandlet i bilag II, vedrørende:
a) flytninger af fjerkræ og daggamle kyllinger inden for disse medlemsstater eller områder deraf
b) afsendelse af sendinger af fjerkræ og daggamle kyllinger fra bedrifter beliggende i de pågældende medlemsstater eller
områder deraf.
Varigheden af disse beskyttelsesforanstaltninger skal være i overensstemmelse med varigheden af beskyttelses- og
overvågningszonerne for de pågældende områder, jf. bilag I.
Artikel 2
Områder, der skal opføres i bilag I, del A, og varigheden af de foranstaltninger, der skal anvendes der
De berørte medlemsstater sikrer, at:
a) de beskyttelseszoner, der oprettes af deres kompetente myndigheder i henhold til artikel 16, stk. 1, litra a), i direktiv
2005/94/EF, som minimum omfatter de områder, der er angivet som beskyttelseszoner i del A i bilag I til denne
afgørelse
b) de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelseszonerne, jf. artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF, som
minimum opretholdes indtil de datoer, der er angivet for beskyttelseszonerne i del A i bilag I til denne afgørelse.
Artikel 3
Områder, der skal opføres i bilag I, del B, og varigheden af de foranstaltninger, der skal anvendes der
De berørte medlemsstater sikrer, at:
a) de overvågningszoner, der oprettes af deres kompetente myndigheder i henhold til artikel 16, stk. 1, litra b), i
direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatter de områder, der er angivet som overvågningszoner i del B i bilag I til
denne afgørelse
b) de foranstaltninger, der skal anvendes i overvågningszonerne, jf. artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum
opretholdes indtil de datoer, der er angivet for overvågningszonerne i del B i bilag I til denne afgørelse.
Artikel 3a
Beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes i de i bilag II opførte områder
1.

De medlemsstater, der er opført i bilag II, forbyder:

a) flytning af fjerkræ og daggamle kyllinger fra bedrifter i de i bilag II opførte områder til andre bedrifter i disse
områder
b) afsendelse af sendinger af fjerkræ og daggamle kyllinger fra bedrifter beliggende i de i bilag II opførte områder
c) flytning af fjerkræ og daggamle kyllinger med oprindelse i bedrifter beliggende i områder i samme medlemsstat, som
ikke er opført i bilag II, eller fra bedrifter beliggende i andre medlemsstater eller tredjelande til bedrifter i de i bilag II
opførte områder.
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2.
Uanset forbuddene i stk. 1 kan de medlemsstater, der er opført i bilag II, efter et tilfredsstillende resultat af en
risikovurdering, og under forudsætning af at der anvendes passende risikobegrænsende og forstærkede biosikringsforan
staltninger for at forhindre indslæbning og spredning af højpatogent aviær influenza-virus, herunder på bestemmelses
bedriften, tillade:
a) flytning af fjerkræ og daggamle kyllinger fra bedrifter beliggende i områder, der ikke er opført i bilag I, i samme
medlemsstat eller fra andre medlemsstater eller tredjelande til bedrifter beliggende i de overvågningszoner, der er
fastlagt i bilag I, for de områder, der er opført i bilag II
b) flytning af fjerkræ med oprindelse i en bedrift beliggende i den overvågningszone, der er fastlagt i bilag I, for de
områder, der er opført i bilag II, til en bedrift inden for samme overvågningszone, hvor der ikke findes andet
fjerkræ, forudsat at:
i)

en embedsdyrlæge på afsendelsesdagen har foretaget en klinisk undersøgelse af fjerkræet på oprindelsesbedriften

ii) der inden for 48 timer før tidspunktet for afsendelsen er foretaget laboratorietest af fjerkræ på oprindelses
bedriften i overensstemmelse med diagnosticeringsmanualen med tilfredsstillende resultat
iii) bestemmelsesbedriften sættes under officiel overvågning, når fjerkræet er ankommet
c) afsendelse af sendinger af fjerkræ til omgående slagtning fra bedrifter beliggende i de områder, der er opført i bilag II,
til et udpeget slagteri inden for de relevante beskyttelses- eller overvågningszoner eller uden for de relevante
beskyttelses- og overvågningszoner, hvis der ikke findes et passende slagteri eller der er begrænsninger i
slagtekapaciteten i de relevante beskyttelses- og overvågningszoner, forudsat at betingelserne i artikel 23, stk. 1, litra
a)-h), i direktiv 2005/94/EF og i nærværende artikels litra b), nr. i) og ii), er opfyldt
d) afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger fra de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet for de
områder, der er opført i bilag II, til en bedrift i samme medlemsstat uden for de områder, der er opført i bilag II, i
overensstemmelse med betingelserne i artikel 24 og artikel 30, litra c), nr. iii), i direktiv 2005/94/EF.
3.
Fjerkræ og daggamle kyllinger som omhandlet i stk. 2, litra b), c) og d), må kun transporteres i køretøjer, bure,
containere eller kasser, alt efter hvad der relevant, der er rengjort og desinficeret under officielt tilsyn og i
overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser.«
2) Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2020.
På Kommissionens vegne
Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 erstattes af følgende:
»BILAG I

DEL A
Beskyttelseszoner i de berørte medlemsstater, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 2:
Medlemsstat: Bulgarien

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i
direktiv 2005/94/EF)

Område

Plovdiv region:
Municipality of Asenovgrad:
— Asenovgrad
— Boyantsi
Municipality of Sadovo:
— Mominsko

3.7.2020

Medlemsstat: Ungarn

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i
direktiv 2005/94/EF)

Område

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és
Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és
a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895,
a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321
és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998,
a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133
és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601
és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379,
a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844,
a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253
és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121,
a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996
és 19.87582, a a 46.25410 és 19.68220, a 46.54013 és a 19.84689,
a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642
és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232,
a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által
meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei,
valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes
közigazgatási területe.

30.6.2020

Csongrád-Csanád megye:
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és
Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024,
a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363
és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377,
a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651
és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973,
a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775,
a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566,
a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok
körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány,
Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

15.6.2020
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Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i
direktiv 2005/94/EF)

Område

Bács-kiskun megye:
Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza,
Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab,
Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom,
Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás,
Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc,
Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések
közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833
és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592,
a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671
és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820,
a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129
és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556,
a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776
és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405,
a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624
és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483,
a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449
és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495,
a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254
és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712,
a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973
és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526,
a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126
és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529,
a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227
és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571,
a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446
és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939,
a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693 és 19.54551, a 46.6451959
és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757,
a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508
és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124,
a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677
és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106,
a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244
és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355,
a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501,
a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951
és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180,
a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783
és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233,
a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665,
a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586
és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804
GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön
belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás,
Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.

30.6.2020

Békés megye:
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza,
Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház,
Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek
a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646
és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112
és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km
sugarú körökön belül eső területei.

15.6.2020

18.6.2020
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DEL B

Overvågningszoner i de berørte medlemsstater, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 3:
Medlemsstat: Bulgarien

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

Område

Plovdiv region:
Municipality of Asenovgrad:
— Asenovgrad
— Boyantsi
Municipality of Sadovo:
— Mominsko

4.7.2020-13.7.2020

Municipality of Rodopi:
— Krumovo
— Yagodovo
Municipality of Sadovo:
— Sadovo
— Bolyartsi
— Katunitsa
— Karadzhovo
— Kochevo
Municipality of Kuklen:
— Kuklen
— Ruen
Municipality of Asenovgrad:
— Izbeglii
— Kozanovo
— Stoevo
— Zlatovrah
— Muldava
— Lyaskovo

13.7.2020

Medlemsstat: Ungarn

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

Område

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és
Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és
a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895,
a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321
és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998,
a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133
és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601
és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379,
a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844,
a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253
és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121,
a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996
és 19.87582, a a 46.25410 és19.68220, a 46.54013 és a 19.84689,
a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642
és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232,
a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által
meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei,
valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes
közigazgatási területe.

1.7.2020-9.7.2020
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Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

Område

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye:
Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja
nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Bácsbokod, Baja
közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajsz
keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél
nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel,
Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák, Fülöpszállás, Szabadszállás nyugati
közigazgatási határai, majd Kunadacs, Tatárszentgyörgy és Örkény nyugati
és északi közigazgatási határa, majd Bács-Kiskun és Pest megye határa, majd
a 46.860495 és 19.848759 GPS koordináták által meghatározott pont
körüli 10 km sugarú kör, majd Tiszaalpár, Tiszasas, Csépa északi határa,
majd Szelevény, északi és keleti közigazgatási határa, majd Nagytőke
északi közigazgatási határa, majd Csongrád-Csanád megye és Békés megye
határa, majd Fábiánsebestyén és Árpádhalom, Orosháza északi és keleti
közigazgatási határa, majd Kardoskút, és Békéssámson keleti közigazgatási
határa a Tisza, majd Hódmezővásárhely keleti, déli és nyugati közigazgatási
határa, majd Sándorfalva keleti és déli közigazgatási határa, majd Szatymaz
keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55-ös út,
majd Domaszék és Röszke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.

9.7.2020

Csongrád-Csanád megye:
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és
Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024,
a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363
és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377,
a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651
és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973,
a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775,
a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566,
a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok
körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány,
Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

16.6.2020-9.7.2020

Bács-Kiskun megye:
Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza,
Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab,
Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom,
Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás,
Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc,
Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések
közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a a 46.800833
és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592,
a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671
és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820,
a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129
és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556,
a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776
és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405,
a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624
és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483,
a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449
és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495,
a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254
és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712,

1.7.2020-9.7.2020
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Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

Område

a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973
és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526,
a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126
és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529,
a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227
és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571,
a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446
és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939,
a 46.618622 és 19.536336, a46.61693 és 19.54551, a 46.6451959
és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757,
a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508
és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124,
a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677
és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106,
a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244
és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355,
a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501,
a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951
és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180,
a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783
és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233,
a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665,
a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586
és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804
GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön
belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás,
Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.
Békés megye:
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza,
Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház,
Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek
a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646
és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112
és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km
sugarú körökön belül eső területei.

16.6.2020-24.6.2020

Keletről és délről az országhatár, majd Mezőhegyes és Végegyháza nyugati
közigazgatási határa, majd Mezőkovácsháza nyugati és északi közigazgatási
határa, majd Magyarbánhegyes 46.47521 és 21.1389 GPS koordináták
által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körökön belül eső
területe, majd Medgyesháza déli és nyugati közigazgatási határa, majd
Pusztaottlaka nyugati közigazgatási határa, majd Újkígyós nyugati és
északi közigazgatási határa, majd Kétegyháza és Elek északi közigazgatási
határa.
Békéscsaba, Csorvás, Csabacsűd, Kamut, Mezőberény, Nagyszénás,
Örménykút, Telekgerendás települések közigazgatási területeinek
a 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont
körüli 10 km sugarú körön belül eső területei, Kétsoprony 46.74646
és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km
sugarú körön kívül eső közigazgatási területe, valamint Hunya, Kardos és
Orosháza teljes közigazgatási területe.

24.6.2020
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Medlemsstat: Rumænien

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv
2005/94/EF)

Område

Județul Arad:
Localitățile:
— Peregu Mic
— Peregu Mare
— Iratoșu
— Dorobanți
— Variașu Mic
— Variașu Mare
— Turnu

17.6.2020

BILAG II

Medlemsstat: Ungarn
Følgende områder blandt dem, der er opført i bilag I:
— Bács-Kiskun megye
— Csongrád-Csanád megye
— Jász-Nagykun-Szolnok megye
— Pest megye
— Bekes megye, the following municipalities: Orosháza, Kardoskút, Békéssámson«

18.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 194/17

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED
INTERNATIONALE AFTALER
AFGØRELSE nr. 1/2020 TRUFFET AF LUFTFARTSUDVALGET EU/SCHWEIZ, DER ER OPRETTET I
HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE
FORBUND OM LUFTFART
af 15. juni 2020
om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund
om luftfart [2020/799]
LUFTFARTSUDVALGET EU/SCHWEIZ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 23, stk. 4 —
BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel
Aftalens bilag erstattes af bilaget til nærværende afgørelse fra den 1. juli 2020.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2020.

På Luftfartsudvalgets vegne
Leder af Den Europæiske Unions delegation

Leder af den schweiziske delegation

Filip CORNELIS

Christian HEGNER
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BILAG

»BILAG

For denne aftales vedkommende gælder følgende:
— I kraft af Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, erstattes og efterfølges Det Europæiske Fællesskab
af Den Europæiske Union
— Når der i retsakterne i dette bilag henvises til Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, som erstattes af Den
Europæiske Unions medlemsstater, eller betingelserne for en forbindelse med dem, gælder henvisningerne i forbindelse
med aftalen også for Schweiz eller for betingelserne for en forbindelse med Schweiz
— Henvisningerne til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 og (EØF) nr. 2408/92 i artikel 4, 15, 18, 27 og 35 i aftalen
forstås som henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008
— Hvis ikke andet gælder efter denne aftales artikel 15, omfatter udtrykket »EF-luftfartsselskab«, når det anvendes i
nedenstående EF-direktiver og -forordninger, også luftfartsselskaber, der er driftsgodkendt og har deres vigtigste
forretningsområde og eventuelle hovedkontor i Schweiz, jf. forordning (EF) nr. 1008/2008. Enhver henvisning til
Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 forstås som en henvisning til forordning (EF) nr. 1008/2008
— Enhver henvisning i følgende tekster til traktatens artikel 81 og 82 eller til artikel 101 og 102 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde forstås som en henvisning til denne aftales artikel 8 og 9.
1. Luftfartsliberalisering og andre regler for civil luftfart
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af
lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3) som ændret ved:
— forordning (EU) 2018/1139 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1)
— forordning (EU) 2020/696 (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 1).
Rådets direktiv 2000/79 af 27. november 2000 om iværksættelse af den europæiske aftale om tilrettelæggelse af
arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske
Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA) (EØSrelevant tekst) (EFT L 302 af 1.12.2000, s. 57).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med
tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske
oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning (EUT L 66 af 11.3.2003, s. 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om
ændring af bilag I og II hertil (EUT L 194 af 1.8.2003, s. 9) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 158/2007 (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 9).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 1) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 285/2010 (EUT L 87 af 7.4.2010, s. 19).
Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter
i Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1) (artikel 1-12) som ændret ved:
— forordning (EF) nr. 793/2004 (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 50)
— forordning (EU) 2020/459 (EUT L 99 af 31.3.2020, s. 1).
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter (EØS-relevant tekst)
(EUT L 70 af 14.3.2009, s. 11).
Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne
(EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36).
(Artikel 1-9, 11-23 og 25).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 80/2009 af 14. januar 2009 om en adfærdskodeks for EDBreservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 (EØS-relevant tekst) (EUT L 35 af
4.2.2009, s. 47).
2. Konkurrenceregler
Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens
artikel 81 og 82 (EØS-relevant tekst) (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1) (artikel 1-13 og 15-45).
(I det omfang denne forordning er relevant for anvendelsen af denne aftale. Indsættelsen af denne forordning berører
ikke opgavefordelingen i henhold til denne aftale).
Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i
henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (EØS-relevant tekst) (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1)
— Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2008 (EUT L 171 af 1.7.2008, s. 3).
Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser
(»EF-fusionsforordningen«) (EØS-relevant tekst) (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).
(Artikel 1-18, artikel 19, stk. 1 og 2, og artikel 20-23).
For så vidt angår fusionsforordningens artikel 4, stk. 5, gælder følgende mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz:
1) Hvad angår fusioner som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, som ikke har fællesskabsdimension
som defineret i samme forordnings artikel 1, og som vil kunne efterprøves i henhold til den nationale konkurrence
lovgivning i mindst tre medlemsstater og Det Schweiziske Forbund, kan personer eller virksomheder som
omhandlet i samme forordnings artikel 4, stk. 2, før anmeldelsen til de kompetente myndigheder ved en begrundet
erklæring meddele Europa-Kommissionen, at fusionen bør behandles af Kommissionen.
2) Europa-Kommissionen videresender omgående alle erklæringer fremsat i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning
(EF) nr. 139/2004 og ovenstående afsnit til Det Schweiziske Forbund.
3) Har Det Schweiziske Forbund tilkendegivet, at det ikke indvilliger i anmodningen om at henvise sagen, forbliver
kompetencen hos den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed, og sagen henvises ikke fra Det Schweiziske
Forbund i henhold til dette afsnit.
Hvad angår de i fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, nævnte tidsfrister,
gælder følgende:
1) Europa-Kommissionen fremsender omgående alle relevante dokumenter i henhold til artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9,
stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, til den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed.
2) De tidsfrister, der er anført i artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr.
139/2004, begynder for Det Schweiziske Forbunds vedkommende at løbe, når den kompetente schweiziske
konkurrencemyndighed modtager de relevante dokumenter.
Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr.
139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EØS-relevant tekst) (EUT L 133 af 30.4.2004, s. 1)
(artikel 1-24) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1)
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2008 (EUT L 279 af 22.10.2008, s. 3)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1269/2013 (EUT L 336 af 14.12.2013, s. 1).
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Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske
forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i
bestemte virksomheder (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) (EUT L 318 af 17.11.2006, s. 17).
Rådets forordning (EF) nr. 487/2009 af 25. maj 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier
af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) (EUT L 148 af
11.6.2009, s. 1).
3. Flyvesikkerhed (safety)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og
oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF)
nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF)
nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
Luftfartssikkerhedsagenturet (EASA) har også i Schweiz de beføjelser, som forordningens bestemmelser tillægger det.
Kommissionen kan også i Schweiz udøve de beføjelser med henblik på afgørelser, som den er tillagt i henhold til artikel
2, stk. 6 og 7, artikel 41, stk. 6, artikel 62, stk. 5, artikel 67, stk. 2 og 3, artikel 70, stk. 4, artikel 71, stk. 2, artikel 76,
stk. 4, artikel 84, stk. 1, artikel 85, stk. 9, artikel 104, stk. 3, nr. i), artikel 105, stk. 1, og artikel 106, stk. 1 og 6.
Uanset den horisontale tilpasning, der fremgår af andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det
Schweiziske Forbund om luftfart, gælder henvisningerne til »medlemsstaterne« i de bestemmelser i forordning (EU) nr.
182/2011, som er nævnt i artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139, ikke for Schweiz.
Intet i denne forordning må fortolkes på en sådan måde, at EASA bemyndiges til at handle på Schweiz' vegne i
forbindelse med internationale aftaler, medmindre der er tale om at yde bistand i forbindelse med overholdelsen af dets
forpligtelser i henhold til sådanne aftaler.
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:
a) I artikel 68 foretages følgende ændringer:
i) I stk. 1, litra a), indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Unionen«.
ii) Følgende stykke tilføjes:
»4.
Når Unionen forhandler med et tredjeland for at indgå en aftale, som fastsætter, at en medlemsstat eller
EASA må udstede certifikater på grundlag af certifikater udstedt af det pågældende tredjelands luftfartsmyn
digheder, bestræber den sig på at opnå et tilbud om en lignende aftale for Schweiz med det pågældende
tredjeland. Schweiz bestræber sig på sin side på at indgå aftaler med tredjelande, som svarer til Unionens aftaler
med disse.«
b) I artikel 95 tilføjes følgende stykke:
»3.
Uanset artikel 12, stk. 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union kan
schweiziske statsborgere, som råder over alle deres borgerrettigheder, blive ansat på kontrakt af agenturets
administrerende direktør.«
c) I artikel 96 tilføjes følgende stykke:
»Schweiz anvender protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, jf. bilag A til
nærværende bilag, på agenturet i overensstemmelse med tillægget til bilag A.«
d) I artikel 102 tilføjes følgende stykke:
»5.
Schweiz deltager fuldt ud i bestyrelsen og har i denne de samme rettigheder og forpligtelser som
EU-medlemsstaterne med undtagelse af stemmeret«.
e) I artikel 120 tilføjes følgende stykke:
»13.

Schweiz medvirker til at yde det finansielle bidrag, der er omhandlet i stk. 1, litra b), efter følgende formel:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C
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hvor:
S=

den del af agenturets budget, som ikke dækkes af de gebyrer og betalinger, der er omhandlet i stk. 1, litra c) og d)

a=

antallet af associerede stater

b=

antallet af EU-medlemsstater

c=

Schweiz' bidrag til ICAO's budget

C=

EU-medlemsstaternes og de associerede staters samlede bidrag til ICAO's budget.«

f) I artikel 122 tilføjes følgende stykke:
»6.
Bestemmelserne om Unionens finanskontrol i Schweiz af deltagerne i agenturets aktiviteter findes i bilag B til
nærværende bilag.«
g) Bilag I til forordningen udvides til at omfatte følgende luftfartøjer som produkter, der er omfattet af artikel 3, stk. 1,
litra a), i Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (1):
A/c - [HB-JES] — type Gulfstream G-V
A/c - [HB-ZCW, HB-ZDF] — type MD900.
h) I artikel 132, stk. 1, forstås henvisningen til forordning (EU) 2016/679 for så vidt angår Schweiz som en henvisning
til den relevante nationale lovgivning.
i) Artikel 140, stk. 6, finder ikke anvendelse på Schweiz.
Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og
administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 290/2012 (EUT L 100 af 5.4.2012, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) nr. 70/2014 (EUT L 23 af 28.1.2014, s. 25)
— Kommissionens forordning (EU) nr. 245/2014 (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 33)
— Kommissionens forordning (EU) 2015/445 (EUT L 74 af 18.3.2015, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2016/539 (EUT L 91 af 7.4.2016, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2018/1065 (EUT L 192 af 30.7.2018, s. 21)
— Kommissionens forordning (EU) 2018/1119 (EUT L 204 af 13.8.2018, s. 13)
— Kommissionens forordning (EU) 2018/1974 (EUT L 326 af 20.12.2018, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2019/27 (EUT L 8 af 10.1.2019, s. 1)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/430 (EUT L 75 af 19.3.2019, s. 66)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1747 (EUT L 268 af 22.10.2019, s. 23).
Forordning (EU) 2019/1747 anvendes i Schweiz fra den 8. april 2020
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/359 (EUT L 67 af 5.3.2020, s. 82).
Forordning (EU) 2020/359 anvendes i Schweiz fra den 8. april 2020, medmindre andet er fastsat i dens artikel 2, stk. 3
og 4.
Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative
procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4) (artikel 1-3, artikel 4, stk. 2, artikel 5-11 og artikel
13) som ændret ved:
— forordning (EF) nr. 1899/2006 (EUT L 377 af 27.12.2006, s. 1)
(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).
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— forordning (EF) nr. 1900/2006 (EUT L 377 af 27.12.2006, s. 176)
— Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2008 (EUT L 10 af 12.1.2008, s. 1)
— Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008 (EUT L 254 af 20.9.2008, s. 1).
I henhold til artikel 139 i forordning (EU) 2018/1139 ophæves forordning (EØF) nr. 3922/91 fra datoen for
anvendelsen af de detaljerede regler vedtaget i henhold til artikel 32, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1139 om
flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hviletidsbestemmelser for så vidt angår taxaflyvninger, ambulanceflyvninger
og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner med én pilot.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010 om undersøgelse og
forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF (EØS-relevant tekst)
(EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35) som ændret ved:
— forordning (EU) nr. 376/2014 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 18)
— forordning (EU) 2018/1139 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og
sammensætning af klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EUT L 16 af 23.1.2004, s. 20).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en
fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det
transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (EØS-relevant tekst) (EUT
L 344 af 27.12.2005, s. 15) som ændret ved:
— forordning (EU) 2018/1139 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den
fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EØS-relevant tekst) (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 8).
Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14) som senest ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2105 (EUT L 318 af 10.12.2019, s. 79).
Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af
luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (EØS-relevant tekst) (EUT L 336 af
20.12.2011, s. 20) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) 2016/583 (EUT L 101 af 16.4.2016, s. 7).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 646/2012 af 16. juli 2012 om gennemførelsesbestemmelser
vedrørende bøder og tvangsbøder i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
216/2008 (EØS-relevant tekst) (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 29).
Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for
luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering
af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 7/2013 (EUT L 4 af 9.1.2013, s. 36)
— Kommissionens forordning (EU) nr. 69/2014 (EUT L 23 af 28.1.2014, s. 12)
— Kommissionens forordning (EU) 2015/1039 (EUT L 167 af 1.7.2015, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2016/5 (EUT L 3 af 6.1.2016, s. 3)
— Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/897 (EUT L 144 af 3.6.2019, s. 1).
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 (EUT L 296
af 25.10.2012, s. 1) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 800/2013 (EUT L 227 af 24.8.2013, s. 1)
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— Kommissionens forordning (EU) nr. 71/2014 (EUT L 23 af 28.1.2014, s. 27)
— Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 (EUT L 28 af 31.1.2014, s. 17)
— Kommissionens forordning (EU) nr. 379/2014 (EUT L 123 af 24.4.2014, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2015/140 (EUT L 24 af 30.1.2015, s. 5)
— Kommissionens forordning (EU) 2015/1329 (EUT L 206 af 1.8.2015, s. 21)
— Kommissionens forordning (EU) 2015/640 (EUT L 106 af 24.4.2015, s. 18)
— Kommissionens forordning (EU) 2015/2338 (EUT L 330 af 16.12.2015, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2016/1199 (EUT L 198 af 23.7.2016, s. 13)
— Kommissionens forordning (EU) 2017/363 (EUT L 55 af 2.3.2017, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2018/394 (EUT L 71 af 14.3.2018, s. 1)
— Kommissionens forordning (EU) 2018/1042 (EUT L 188 af 25.7.2018, s. 3) med undtagelse af den nye artikel 4, stk.
2, i forordning (EU) nr. 965/2012, jf. artikel 1, nr. 1), i forordning (EU) 2018/1042.
(Hvis Kommissionen vedtager en gennemførelsesforordning, der ændrer nogen af de datoer, der er fastsat i artikel 2 i
Kommissionens forordning (EU) 2018/1042, anvender Schweiz de ændrede datoer på den dato, hvor de finder
anvendelse i Den Europæiske Union)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1975 (EUT L 326 af 20.12.2018, s. 53)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1387 (EUT L 229 af 5.9.2019, s. 1).
(Hvis Kommissionen vedtager en gennemførelsesforordning, der ændrer nogen af de datoer, der er fastsat i artikel 2 i
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1387, anvender Schweiz de ændrede datoer på den dato,
hvor de finder anvendelse i Den Europæiske Union)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1384 (EUT L 228 af 4.9.2019, s. 106).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 628/2013 af 28. juni 2013 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs arbejdsmetoder ved standardinspektioner og overvågning af anvendelsen af bestemmelserne i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr.
736/2006 (EØS-relevant tekst) (EUT L 179 af 29.6.2013, s. 46).
Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 af 12. februar 2014 om fastsættelse af krav og administrative
procedurer for flyvepladser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EØS-relevant
tekst) (EUT L 44 af 14.2.2014, s. 1) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) 2017/161 (EUT L 27 af 1.2.2017, s. 99)
— Kommissionens forordning (EU) 2018/401 (EUT L 72 af 15.3.2018, s. 17).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2153 af 16. december 2019 om Den Europæiske Unions
Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 319/2014 (EUT L 327 af
17.12.2019, s. 36).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 2014 om indberetning og analyse af samt
opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr.
1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 (EØS-relevant tekst) (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 18)
som ændret ved:
— forordning (EU) 2018/1139 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
Kommissionens forordning (EU) nr. 452/2014 af 29. april 2014 om fastsættelse af tekniske krav og administrative
procedurer for tredjelandsoperatørers flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
216/2008 (EØS-relevant tekst) (EUT L 133 af 6.5.2014, s. 12) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) 2016/1158 (EUT L 192 af 16.7.2016, s. 21).
Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 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) (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1), som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) 2015/1088 (EUT L 176 af 7.7.2015, s. 4)
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— Kommissionens forordning (EU) 2015/1536 (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 16)
— Kommissionens forordning (EU) 2017/334 (EUT L 50 af 28.2.2017, s. 13)
— Kommissionens forordning (EU) 2018/1142 (EUT L 207 af 16.8.2018, s. 2)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1383 (EUT L 228 af 4.9.2019, s. 1)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1384 (EUT L 228 af 4.9.2019, s. 106)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/270 (EUT L 56 af 27.2.2020, s. 20).
Kommissionens forordning (EU) 2015/340 af 20. februar 2015 om fastsættelse af tekniske krav og administrative
procedurer for flyveledercertifikater i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 og om
ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 og om ophævelse af Kommissionens
forordning (EU) nr. 805/2011 (EØS-relevant tekst) (EUT L 63 af 6.3.2015, s. 1).
Kommissionens forordning (EU) 2015/640 af 23. april 2015 om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en
given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 (EUT L 106 af 24.4.2015, s. 18) som ændret
ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/133 (EUT L 25 af 29.1.2019, s. 14).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1018 af 29. juni 2015 om opstilling af en liste, der
klassificerer begivenheder inden for civil luftfart, som skal indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 376/2014 (EØS-relevant tekst) (EUT L 163 af 30.6.2015, s. 1).
Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2357 af 19. december 2016 om manglende effektiv overholdelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår
certifikater udstedt af Hellenic Aviation Training Academy (HATA) og del-66-licenser udstedt på grundlag heraf
(meddelt under nummer C(2016) 8645) (EUT L 348 af 21.12.2016, s. 72).
Kommissionens forordning (EU) 2018/395 af 13. marts 2018 om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med
balloner og flyvebesætningscertifikater til balloner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2018/1139 (EUT L 71 af 14.3.2018, s. 10) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/357 (EUT L 67 af 5.3.2020, s. 34).
Forordning (EU) 2020/357 anvendes i Schweiz fra den 8. april 2020.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 af 14. december 2018 om gennemførelsesbestemmelser for operation af svævefly og flyvebesætningscertifikater til svævefly i medfør af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2018/1139 (EUT L 326 af 20.12.2018, s. 64) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/358 (EUT L 67 af 5.3.2020, s. 57).
Forordning (EU) 2020/358 anvendes i Schweiz fra den 8. april 2020.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/494 af 25. marts 2019 om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EØSrelevant tekst) (EUT L 85 I af 27.3.2019, s. 11).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1128 af 1. juli 2019 om adgangsrettigheder til sikkerhedsanbefalinger og svar herpå, der er registreret i den europæiske centrale database, og om ophævelse af afgørelse
2012/780/EU (EØS-relevant tekst) (EUT L 177 af 2.7.2019, s. 112).
4. Luftfartssikkerhed (security)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om
sikkerhed (security) inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EØS-relevant tekst)
(EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72).
Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for
civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91
af 3.4.2009, s. 7) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010 (EUT L 90 af 10.4.2010, s. 1)
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— Kommissionens forordning (EU) nr. 720/2011 (EUT L 193 af 23.7.2011, s. 19)
— Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2011 (EUT L 293 af 11.11.2011, s. 22)
— Kommissionens forordning (EU) nr. 245/2013 (EUT L 77 af 20.3.2013, s. 5).
Kommissionens forordning (EU) nr. 1254/2009 af 18. december 2009 om fastlæggelse af kriterier for
medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af
alternative sikkerhedsforanstaltninger (EØS-relevant tekst) (EUT L 338 af 19.12.2009, s. 17) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) 2016/2096 (EUT L 326 af 1.12.2016, s. 7).
Kommissionens forordning (EU) nr. 18/2010 af 8. januar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 300/2008 med hensyn til specifikationer for nationale kvalitetskontrolprogrammer vedrørende
sikkerhed inden for civil luftfart (EUT L 7 af 12.1.2010, s. 3).
Kommissionens forordning (EU) nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af
Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet (EØS-relevant tekst) (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 1) som
ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/472 (EUT L 85 af 1.4.2016, s. 28).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede foranstaltninger
til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EØS-relevant tekst) (EUT L 299 af
14.11.2015, s. 1) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2426 (EUT L 334 af 22.12.2015, s. 5)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/815 (EUT L 122 af 13.5.2017, s. 1)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/55 (EUT L 10 af 13.1.2018, s. 5)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/103 (EUT L 21 af 24.1.2019, s. 13)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/413 (EUT L 73 af 15.3.2019, s. 98)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1583 (EUT L 246 af 26.9.2019, s. 15)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/111 (EUT L 21 af 27.1.2020, s. 1).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005 af 16. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til
gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, der indeholder oplysninger som omhandlet i
artikel 18, litra a), i forordning (EF) nr. 300/2008 (ikke offentliggjort i EUT), som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2017) 3030
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2018) 4857
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2019) 132.
5. Lufttrafikstyring
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et
fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EØS-relevant tekst) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1) som ændret ved:
— forordning (EF) nr. 1070/2009 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 34).
Kommissionen kan i Schweiz udøve de beføjelser, som den har fået tillagt ved artikel 6, 8, 10, 11 og 12.
I artikel 10 foretages følgende ændringer:
I stk. 2 ændres ordene »på fællesskabsplan« til »på fællesskabsplan, hvori Schweiz deltager«.
Uanset den horisontale tilpasning, der henvises til i andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Det Schweiziske Forbund om luftfart, gælder henvisningerne til »medlemsstaterne« i artikel 5 i forordning (EF) nr.
549/2004 eller i de bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, som der henvises til i nævnte bestemmelse, ikke for Schweiz.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i
det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (EØS-relevant tekst) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10) som
ændret ved:
— forordning (EF) nr. 1070/2009 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 34).
Kommissionen kan i henseende til Schweiz udøve de beføjelser, som den har fået tillagt ved artikel 9a, 9b, 15, 15a, 16
og 17.
Forordningens bestemmelser ændres med henblik på denne aftale således:
a) I artikel 3 foretages følgende ændringer:
I stk. 2 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
b) I artikel 7 foretages følgende ændringer:
I stk. 1 og stk. 6 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
c) I artikel 8 foretages følgende ændringer:
I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
d) I artikel 10 foretages følgende ændringer:
I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
e) Artikel 16, stk. 3, affattes således:
»3.
Kommissionen retter denne afgørelse til medlemsstaterne og underretter tjenesteudøveren herom, for så vidt
denne er retligt berørt.«
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af
det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (EØS-relevant tekst) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20) som ændret
ved:
— forordning (EF) nr. 1070/2009 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 34).
Kommissionen kan også i Schweiz udøve de beføjelser, som den har fået tillagt ved artikel 3a, 6 og 10.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det
europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (EØS-relevant tekst) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26)
som ændret ved:
— forordning (EF) nr. 1070/2009 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 34).
Kommissionen kan også i Schweiz udøve de beføjelser, som den har fået tillagt ved artikel 4 og 7 samt artikel 10, stk. 3.
Forordningens bestemmelser ændres med henblik på denne aftale således:
a) I artikel 5 foretages følgende ændringer:
I stk. 2 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
b) I artikel 7 foretages følgende ændringer:
I stk. 4 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
c) I bilag III foretages følgende ændringer:
I afsnit 3, andet og sidste led, indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
I henhold til artikel 139 i forordning (EU) 2018/1139 ophæves forordning (EF) nr. 552/2004 med virkning fra den
11. september 2018. Dog finder artikel, 4, 5, 6, 6a og 7 i nævnte forordning samt dennes bilag III og IV fortsat
anvendelse frem til anvendelsesdatoen for de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 47 i forordning (EU)
2018/1139, i det omfang disse retsakter omfatter genstanden for de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr.
552/2004, og under ingen omstændigheder senere end den 12. september 2023.
Kommissionens forordning (EF) nr. 2150/2005 af 23. december 2005 om fælles regler for fleksibel udnyttelse af
luftrummet (EØS-relevant tekst) (EUT L 342 af 24.12.2005, s. 20).
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Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før
flyvning i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (EUT L 186 af 7.7.2006, s. 46) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 428/2013 (EUT L 127 af 9.5.2013, s. 23)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2120 (EUT L 329 af 3.12.2016, s. 70)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/139 (EUT L 25 af 30.1.2018, s. 4).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2006 af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af
flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder (EØSrelevant tekst) (EUT L 186 af 7.7.2006, s. 27) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2009 (EUT L 13 af 17.1.2009, s. 20).
Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny
generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1) som ændret ved:
— Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 (EUT L 352 af 31.12.2008, s. 12)
— Rådets forordning (EU) nr. 721/2014 (EUT L 192 af 1.7.2014, s. 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder (EØSrelevant tekst) (EUT L 146 af 8.6.2007, s. 7) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2011 (EUT L 77 af 23.3.2011, s. 23).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til
udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse
udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr.
1035/2011 samt forordning (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EØS-relevant tekst)
(EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det
fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (EUT L 13 af 17.1.2009, s. 3) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/310 (EUT L 56 af 27.2.2015, s. 30)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1170 (EUT L 183 af 9.7.2019, s. 6)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/208 (EUT L 43 af 17.2.2020, s. 72).
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasning:
»Schweiz UIR« tilføjes i bilag I, del A.
Kommissionens forordning (EF) nr. 262/2009 af 30. marts 2009 om fastsættelse af krav for den koordinerede
tildeling og brug af Mode S-interrogator-koder i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (EUT L 84 af
31.3.2009, s. 20) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2345 (EUT L 348 af 21.12.2016, s. 11).
Kommissionens forordning (EU) nr. 73/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og
luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 6) som
ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1029/2014 (EUT L 284 af 30.9.2014, s. 9).
Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010 af 25. marts 2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM) (EØS-relevant tekst) (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 10) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1)
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— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1006 (EUT L 165 af 23.6.2016, s. 8)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2159 (EUT L 304 af 21.11.2017, s. 45).
Kommissionens afgørelse C(2010) 5134 af 29. juli 2010 om udpegning af et præstationsvurderingsorgan for det
fælles europæiske luftrum (ikke offentliggjort i EUT).
Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2011 af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for
oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok (EUT L 51 af 25.2.2011, s. 2).
Kommissionens afgørelse C(2011) 4130 af 7. juli 2011 om udnævnelse af en netforvalter for lufttrafikstyringsnetfunktionerne i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (ikke offentliggjort i EUT).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2011 af 22. november 2011 om fastlæggelse af krav til
luftfartøjsidentifikation med henblik på overvågning af det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (EUT L 305
af 23.11.2011, s. 23).
Bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2011 gælder i forbindelse med denne aftale med følgende
tilpasning:
»Schweiz UIR« tilføjes i bilag I.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1207/2011 af 22. november 2011 om fastlæggelse af krav til
overvågningens præstationer og interoperabilitet i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (EUT L 305 af
23.11.2011, s. 35) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1028/2014 (EUT L 284 af 30.9.2014, s. 7)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/386 (EUT L 59 af 7.3.2017, s. 34).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for
luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr.
1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EØS-relevant tekst) (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1) som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) 2015/340 (EUT L 63 af 6.3.2015, s. 1)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 (EUT L 196 af 21.7.2016, s. 3).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 af 16. november 2012 om krav til talekanaladskillelse for det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst) (EUT L 320 af 17.11.2012, s. 14) som ændret ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 657/2013 (EUT L 190 af 11.7.2013, s. 37)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2345 (EUT L 348 af 21.12.2016, s. 11)
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2160 (EUT L 304 af 21.11.2017, s. 47).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013 af 3. maj 2013 om definition af fælles projekter,
etablering af en ledelsesordning og afdækning af incitamenter til støtte for gennemførelsen af den europæiske
masterplan for lufttrafikstyringen (EØS-relevant tekst) (EUT L 123 af 4.5.2013, s. 1).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2014 af 27. juni 2014 om oprettelse af Pilot Common
Project til støtte for gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (EØS-relevant tekst)
(EUT L 190 af 28.6.2014, s. 19).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1048 af 18. juli 2018 om fastlæggelse af krav til udnyttelsen
af luftrummet og operationelle procedurer for performancebaseret navigation (EUT L 189 af 26.7.2018, s. 3).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 af 24. januar 2019 om detaljerede bestemmelser for
gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr.
677/2011 (EØS-relevant tekst) (EUT L 28 af 31.1.2019, s. 1).
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Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 af 11. februar 2019 om oprettelse af en præstations- og
afgiftsordning for det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og
(EU) nr. 391/2013 (EØS-relevant tekst) (EUT L 56 af 25.2.2019, s. 1).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/709 af 6. maj 2019 om udnævnelse af netforvalteren for det
fælles europæiske luftrums (ATM) netfunktioner for lufttrafikstyring (meddelt under nummer C(2019) 3228) (EUT L 120 af
8.5.2019, s. 27).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/903 af 29. maj 2019 om fastsættelse af unionsdækkende
præstationsmål for lufttrafikstyringsnettet for den tredje referenceperiode, der starter den 1. januar 2020 og slutter den
31. december 2024 (EØS-relevant tekst) (EUT L 144 af 3.6.2019, s. 49).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2167 af 17. december 2019 om godkendelse af netstrategiplanen for lufttrafikstyringsnetfunktionerne i det fælles europæiske luftrum for perioden 2020-2029 (EUT L 328 af
18.12.2019, s. 89).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2168 af 17. december 2019 om udnævnelse af formanden,
medlemmerne og deres suppleanter i netadministrationsorganet og af medlemmerne og deres suppleanter i krisekoordineringscellen for europæisk luftfart for lufttrafikstyringsnetfunktioner for den tredje referenceperiode 2020-2024 (EUT
L 328 af 18.12.2019, s. 90).
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2012 af 29. november 2019 om fritagelser efter artikel 14 i
forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant
tekst) (EUT L 312 af 3.12.2019, s. 95).
6. Miljø og støj
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF af 26. marts 2002 med henblik på bestemmelser og procedurer
for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne (EØS-relevant tekst) (artikel 1-12 og 14-18)
(EFT L 85 af 28.3.2002, s. 40).
(De ændringer af bilag I, der hidrører fra kapitel 8 (Transportpolitik), afsnit G (Lufttransport), punkt 2, i bilag II til akten
vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands,
Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den
Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, er
gældende).
Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly (EFT L 363
af 13.12.1989, s. 27).
(Artikel 1-8).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/93/EF af 12. december 2006 om regulering af operationen af
flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil
luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) (EUT L 374 af 27.12.2006, s. 1).
7. Forbrugerbeskyttelse
Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure (EFT L 158 af
23.6.1990, s. 59) (artikel 1-10).
Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993,
s. 29) (artikel 1-11) som ændret ved:
— direktiv 2011/83/EU (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).
Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar for så vidt angår
lufttransport af passagerer og deres bagage (EFT L 285 af 17.10.1997, s. 1) (artikel 1-8) som ændret ved:
— forordning (EF) nr. 889/2002 (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 2).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-relevant tekst) (EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1).
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(Artikel 1-18).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og
bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (EØS-relevant tekst) (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1).
8. Diverse
Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af
energiprodukter og elektricitet (EØS-relevant tekst) (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51).
(Artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 2).
9. Bilag
A:

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter

B:

Bestemmelser om Den Europæiske Unions finanskontrol af schweiziske deltagere i EASA's aktiviteter

18.6.2020
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BILAG A

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union og Euratom i henhold til artikel 343 i traktaten om Den Europæiske

Unions funktionsmåde og artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) på
medlemsstaternes områder nyder de for opfyldelsen af deres opgaver nødvendige privilegier og immuniteter,
ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om

Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab:
KAPITEL I
DEN EUROPÆISKE UNIONS EJENDOM, PENGEMIDLER, AKTIVER OG FORRETNINGER

Artikel 1
Unionens lokaler og bygninger er ukrænkelige. De er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse og ekspropriation.
Unionens ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen gøres til genstand for tvangsforanstaltninger,
hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art.
Artikel 2
Unionens arkiver er ukrænkelige.
Artikel 3
Unionen, dens aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.
Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, træffe egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller
tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom eller løsøre, når Unionen til tjenestebrug
foretager større indkøb, hvis pris omfatter skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser må dog ikke
fordreje konkurrencevilkårene inden for Unionen.
Der indrømmes ingen fritagelse for skatter, afgifter og gebyrer, som blot udgør betaling for almennyttige offentlige ydelser.
Artikel 4
Unionen er fritaget for al told såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er
bestemt til tjenestebrug; de således indførte genstande må ikke afhændes i det land, til hvilket de er blevet importeret —
hverken mod eller uden vederlag — medmindre det sker på betingelser, som godkendes af det pågældende lands regering.
Unionen er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af dens
publikationer.
KAPITEL II
MEDDELELSER OG PASSÉRSEDLER

Artikel 5
Unionens institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter på enhver
medlemsstats område tilstås samme behandling, som den pågældende stat tilstår diplomatiske repræsentationer.
Unionens institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke være genstand for censur.
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Artikel 6
Formændene for Unionens institutioner kan for disse institutioners medlemmer og ansatte udstede passérsedler, hvis form
bestemmes af Rådet, der træffer afgørelse med simpelt flertal, og som skal anerkendes af medlemsstaternes myndigheder
som gyldig rejselegitimation. Disse passérsedler udstedes til tjenestemænd og øvrige ansatte i henhold til de betingelser, der
er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og i ansættelsesvilkårene for andre ansatte i Unionen.
Kommissionen kan indgå aftaler om anerkendelse af disse passérsedler som gyldig rejselegitimation på tredjelands område.

KAPITEL III
MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 7
Europa-Parlamentets medlemmer er hverken administrativt eller på anden måde undergivet nogen begrænsning i deres
bevægelsesfrihed på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.
Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets medlemmer:
a) af deres egen regering samme lettelser, som tilstås højere tjenestemænd, der rejser til udlandet i midlertidigt officielt
hverv
b) af de øvrige medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstås repræsentanter fra fremmede regeringer i
midlertidigt officielt hverv.
Artikel 8
Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsforfølges på grund af meningstilkende
givelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.
Artikel 9
Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:
a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling
b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.
De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.
Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til
at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

KAPITEL IV
REPRÆSENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNE, SOM DELTAGER I ARBEJDET I DEN EUROPÆISKE UNIONS
INSTITUTIONER

Artikel 10
Repræsentanterne for medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i Unionens institutioner, såvel som deres rådgivere og
tekniske eksperter, nyder under udøvelsen af deres hverv og under rejse til og fra mødestedet sædvanlige privilegier,
immuniteter og lettelser.
Denne artikel finder ligeledes anvendelse på medlemmerne af Unionens rådgivende organer.
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KAPITEL V

DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE

Artikel 11
Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte skal uanset deres nationalitet på hver medlemsstats område nyde følgende
privilegier og immuniteter:
a) fritagelse for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, dog
med det forbehold, at bestemmelserne i traktaterne dels om reglerne vedrørende tjenestemænds og øvrige ansattes
ansvar over for Unionen, dels om Den Europæiske Unions Domstols kompetence til at afgøre tvister mellem Unionen
og dens tjenestemænd og øvrige ansatte, finder anvendelse. Denne fritagelse gælder også efter tjenesteforholdets ophør
b) fritagelse sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsørges af dem, for indvandringsrestriktioner og
bestemmelser om registrering af udlændinge
c) med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser de samme lettelser, som sædvanligvis indrømmes tjenestemænd i
internationale organisationer
d) ret til ved deres tiltræden af stillingen i det pågældende land toldfrit at indføre deres bohave og ejendele samt ret til ved
udløbet af deres tjenestetid i det pågældende land toldfrit at genudføre deres bohave og ejendele, i begge tilfælde med
forbehold af de betingelser, som regeringen i det land, hvori retten udøves, måtte finde fornødne
e) ret til toldfrit til personligt brug at indføre deres motorkøretøj, såfremt det er erhvervet i deres sidste bopælsland eller i
det land, hvor de er statsborgere, under de vilkår, der gælder på dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at
genudføre det, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det pågældende land måtte finde
fornødne.

Artikel 12
Løn, vederlag og honorarer, som Unionen udbetaler sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Unionen på
de betingelser og efter den fremgangsmåde, der fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de berørte institutioner.
Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra
Unionen.

Artikel 13
Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på virksomhed i Unionens tjeneste tager ophold
på en anden medlemsstats område end den stat, hvori de ved deres tiltræden i Unionens tjeneste havde bopæl i
skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de
mellem Unionens medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af begge de nævnte stater
betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere bopæl, under forudsætning af at denne var beliggende i en af Unionens
medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen, i det omfang denne ikke er selverhvervende,
og på børn, som de i denne artikel nævnte personer tager vare på og forsørger.
Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befinder sig på opholdslandets område, fritages
for arveafgift i denne stat; ved fastsættelsen af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands ret og af eventuel
anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning, som om det befandt sig i den
stat, hvor det skattemæssige hjemsted findes.
En bopæl, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre internationale organisationers tjeneste, tages
ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.
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Artikel 14
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de
berørte institutioner den ordning for sociale ydelser, som skal gælde for Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte.
Artikel 15
Europa-Parlamentet og Rådet bestemmer ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af
andre interesserede institutioner, hvilke grupper af Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne i artikel 11,
artikel 12, stk. 2, og artikel 13 finder anvendelse på helt eller delvist.
Medlemsstaternes regeringer vil med regelmæssige mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse på de
tjenestemænd og øvrige ansatte, der tilhører disse grupper.
KAPITEL VI
PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DE REPRÆSENTATIONER FOR TREDJELANDE, DER ER AKKREDITERET HOS
UNIONEN

Artikel 16
Den medlemsstat, på hvis område Unionens hovedsæde befinder sig, indrømmer tredjelandes repræsentationer, der er
akkrediteret hos Unionen, sædvanlige diplomatiske privilegier og immuniteter.
KAPITEL VII
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 17
Privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte udelukkende i Unionens
interesse.
Enhver af Unionens institutioner skal ophæve den immunitet, der er tilstået en tjenestemand eller anden ansat, såfremt den
skønner, at ophævelse af immuniteten ikke strider mod Unionens interesser.
Artikel 18
Ved anvendelse af denne protokol handler Unionens institutioner i gensidig forståelse med de pågældende medlemsstaters
ansvarlige myndigheder.
Artikel 19
Artikel 11-14 og 17 finder anvendelse på Kommissionens medlemmer.
Artikel 20
Artikel 11-14 og 17 finder anvendelse på Den Europæiske Unions Domstols dommere, generaladvokater, justitssekretærer
og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 i protokollen om statutten for Den Europæiske
Unions Domstol vedrørende dommernes og generaladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.
Artikel 21
Denne protokol finder ligeledes anvendelse på Den Europæiske Investeringsbank, på medlemmerne af dens organer, på
dens personale og på de repræsentanter for medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af
bestemmelserne i protokollen om Bankens vedtægter.
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Den Europæiske Investeringsbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af udvidelser af dens
kapital, såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde.
Tilsvarende skal dens opløsning og likvidation heller ikke give anledning til nogen skatteopkrævning. Endelig skal Bankens
og dens organers arbejde, for så vidt det udøves på de i vedtægterne fastlagte betingelser, ikke medføre pålæggelse af
omsætningsafgifter.
Artikel 22
Denne protokol gælder også for Den Europæiske Centralbank, for medlemmerne af dens besluttende organer og for dens
personale med forbehold af bestemmelserne i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og
Den Europæiske Centralbank.
Den Europæiske Centralbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af udvidelser af dens kapital,
såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde. Bankens og
dens besluttende organers virksomhed i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den
Europæiske Centralbank pålægges ikke nogen form for omsætningsafgift.
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Tillæg
Nærmere bestemmelser for anvendelsen af protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og
immuniteter i Schweiz
1. Udvidelse af anvendelsen til Schweiz
Henvisninger til medlemsstaterne i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (i det følgende
benævnt »protokollen«) omfatter også Schweiz, medmindre andet udtrykkeligt fastsættes i de følgende bestemmelser.
2. Agenturets fritagelse for indirekte skatter (herunder moms)
Der opkræves ikke moms i Schweiz for varer og tjenesteydelser, der eksporteres fra Schweiz. Moms, der opkræves ved
levering af varer og tjenesteydelser til tjenestebrug til agenturet i Schweiz, skal ifølge protokollens artikel 3, stk. 2,
tilbagebetales. Der indrømmes momsfritagelse, hvis den samlede købspris på de varer eller tjenesteydelser, der er
angivet på fakturaen eller på et tilsvarende dokument, udgør mindst 100 CHF (inkl. skatter og afgifter).
Momsen tilbagebetales efter indsendelse af de relevante schweiziske formularer til »Administration fédérale des
contributions, Division principale de la TVA«. Ansøgningerne behandles i princippet inden for tre måneder fra
indsendelsen af ansøgningen og de nødvendige bilag.
3. Procedurer for anvendelsen af reglerne for agenturets personale
For så vidt angår protokollens artikel 12, stk. 2, fritager Schweiz ifølge egne retsprincipper agenturets tjenestemænd og
øvrige ansatte, jf. artikel 2 i Rådets forordning (EKSF, Euratom, EØF) nr. 549/69 (1), for alle skatter, der opkræves af de
føderale, kantonale og kommunale myndigheder af lønninger, vederlag og honorarer, der udbetales af Den Europæiske
Union, og som beskattes til fordel for Den Europæiske Union.
Schweiz betragtes ikke som en medlemsstat i betydningen i punkt 1 ovenfor med henblik på anvendelsen af
protokollens artikel 13.
Agenturets tjenestemænd og øvrige ansatte samt de medlemmer af deres familie, der er tilsluttet socialsikrings
ordningen for Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, har ikke pligt til at være tilsluttet den
schweiziske socialsikringsordning.
Den Europæiske Unions Domstol har enekompetence i alle spørgsmål vedrørende forholdet mellem agenturet eller
Kommissionen og dets personale med hensyn til anvendelsen af Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (2)
og andre bestemmelser i EU-retten om arbejdsforhold.

(1) Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 af 25. marts 1969 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers
tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende
Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (EFT L 74 af 27.3.1969, s. 1).
(2) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i
Kommissionen (Vilkårene for de øvrige ansatte) (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).
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BILAG B

Finanskontrol af schweiziske deltagere i Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs aktiviteter
Artikel 1
Direkte kommunikation
Agenturet og Kommissionen kommunikerer direkte med alle personer eller enheder, der er hjemmehørende i Schweiz, og
som deltager i agenturets aktiviteter, enten som kontrahenter, som deltagere i agenturets programmer, som modtagere af
en betaling over agenturets eller Fællesskabets budget eller som underkontrahenter. De pågældende kan direkte til
Kommissionen og agenturet sende alle oplysninger og relevante dokumenter, som de skal meddele i henhold til de
bestemmelser, der henvises til i denne afgørelse, samt til de kontrakter eller aftaler, der er indgået, og de afgørelser, der er
truffet i medfør af disse.
Artikel 2
Kontrol
1.
Ifølge Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1) og den finansforordning, som agenturets bestyrelse vedtog
den 26. marts 2003, ifølge Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 (2), og ifølge de øvrige bestemmelser,
som nærværende afgørelse henviser til, kan det i kontrakter og aftaler, der indgås, og afgørelser, der træffes med modtagere
hjemmehørende i Schweiz, fastsættes, at ansatte i agenturet eller Kommissionen eller andre personer, der er bemyndiget af
agenturet eller Kommissionen, til enhver tid kan foretage videnskabelig, finansiel, teknologisk og anden revision hos
modtagerne og deres underkontrahenter.
2.
Ansatte i agenturet eller Kommissionen eller andre personer, der er bemyndiget af agenturet eller Kommissionen, skal
have uhindret adgang til arbejdssteder, lokaler og dokumenter samt alle nødvendige informationer, herunder også i
elektronisk form, med henblik på gennemførelse af denne revision. Denne adgangsret skal udtrykkeligt fremgå af
kontrakter eller aftaler, der indgås ifølge de bestemmelser, som nærværende afgørelse henviser til.
3.

Den Europæiske Revisionsret har samme rettigheder som Kommissionen.

4.
Revisionen kan finde sted fem år efter nærværende afgørelses udløb eller i overensstemmelse med betingelserne i de
kontrakter og aftaler, der er indgået, eller de afgørelser, der er truffet.
5.
Den schweiziske forbundsfinanskontrol underrettes på forhånd om revisioner, der gennemføres på schweizisk
område. Denne underretning er ikke en retlig forudsætning for gennemførelsen af revisionerne.
Artikel 3
Kontrol på stedet
1.
Som led i denne aftale bemyndiges Kommissionen (OLAF) til at foretage kontrol og inspektion på stedet på
schweizisk område i overensstemmelse med betingelserne og reglerne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 (3).
2.
Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært samarbejde med den schweiziske
forbundsfinanskontrol eller andre kompetente schweiziske myndigheder, der er udpeget af forbundsfinanskontrollen, og
som underrettes i god tid om kontrollens og inspektionens indhold, formål og retsgrundlag, således at de kan yde den
fornødne bistand. Med henblik herpå kan de kompetente schweiziske myndigheder deltage i kontrollen og inspektionen på
stedet.
(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).
(2) Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er
omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72).
(3) Rådets forordning (Euratom EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
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3.
Hvis de berørte kompetente schweiziske myndigheder ønsker det, gennemføres den pågældende kontrol og
inspektion på stedet af Kommissionen og de kompetente schweiziske myndigheder i fællesskab.
4.
Hvis deltagerne i programmet modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder de schweiziske myndigheder i
overensstemmelse med de nationale bestemmelser Kommissionens inspektører den bistand, der er nødvendig for, at de
kan udføre den kontrol og inspektion på stedet, som de er blevet pålagt.
5.
Kommissionen meddeler så hurtigt som muligt den schweiziske forbundsfinanskontrol alle oplysninger om
uregelmæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af
kontrollen eller inspektionen på stedet. Kommissionen skal under alle omstændigheder underrette ovennævnte myndighed
om resultatet af sådanne kontroller og inspektioner.
Artikel 4
Information og samråd
1.
For at sikre, at dette bilag gennemføres korrekt, udveksler de kompetente myndigheder i Schweiz og i Fællesskabet
jævnligt oplysninger, og de iværksætter samråd, når den ene eller den anden af parterne anmoder herom.
2.
De kompetente schweiziske myndigheder underretter straks agenturet og Kommissionen om alle elementer, de får
kendskab til, som kan give formodning om eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen
af kontrakter og aftaler, der indgås i henhold til de bestemmelser, som denne afgørelse henviser til.
Artikel 5
Fortrolighed
Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i medfør af dette bilag, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt og
nyder den samme beskyttelse som den, lignende oplysninger har efter den schweiziske lovgivning og efter de tilsvarende
bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner. Oplysningerne må ikke meddeles til andre end dem, der i
fællesskabsinstitutionerne, medlemsstaterne eller Schweiz i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes
til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af de kontraherende parters finansielle interesser.
Artikel 6
Administrative foranstaltninger og sanktioner
Uden at det berører anvendelsen af den schweiziske strafferet, kan agenturet eller Kommissionen pålægge administrative
foranstaltninger og sanktioner i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og Kommissionens
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (4) samt Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (5).
Artikel 7
Inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse
Agenturets eller Kommissionens afgørelser, der vedtages som led i anvendelsen af denne afgørelse, og som indebærer en
forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes i Schweiz.
Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en kontrol, der kun omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelsesgrundlag, påføres
af den myndighed, som den schweiziske regering har udpeget og anmeldt for agenturet og Kommissionen. Tvangsfuld
byrdelsen skal finde sted efter de schweiziske retsplejeregler. Lovligheden af den afgørelse, der udgør fuldbyrdelses
grundlaget, er underlagt Den Europæiske Unions Domstols kontrol.
Afgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Domstol i medfør af en voldgiftsbestemmelse, har fuldbyrdelseskraft på
samme betingelser.«

(4) Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L
357 af 31.12.2002, s. 1).
(5) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle
interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).
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