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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1028/2006 VAN DE RAAD
van 19 juni 2006
betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt
tussen eieren die geschikt zijn voor menselijke consumptie en eieren die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, die bestemd zijn voor gebruik in de levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie. Derhalve moet
een onderscheid worden gemaakt tussen twee kwaliteitsklassen van eieren, namelijk klasse A en klasse B.

(5)

De verbruiker moet eieren van verschillende kwaliteitsen gewichtsklassen van elkaar kunnen onderscheiden en
moet de toegepaste houderijmethode kunnen identificeren overeenkomstig Richtlijn 2002/4/EG van de Commissie van 30 januari 2002 met betrekking tot de registratie van onder Richtlijn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden (3).
Aan deze eis moet worden voldaan door de eieren en de
verpakkingen te merken.

(6)

Eieren van klasse A moeten worden gemerkt met het
registratienummer van de producent overeenkomstig
het bepaalde in Richtlijn 2002/4/EG om tracering van
de voor menselijke consumptie in de handel gebrachte
eieren mogelijk te maken. Eieren van klasse B moeten
worden gemerkt om frauduleuze praktijken te voorkomen. Eieren van klasse B mogen echter ook worden gemerkt met een andere vermelding dan de producentencode, voorzover het mogelijk blijft een onderscheid te
maken tussen verschillende kwaliteitsniveaus. In overeenstemming met het proportionaliteitsbeginsel moeten de
lidstaten kunnen voorzien in afwijkingen voor gevallen
waarin eieren van klasse B uitsluitend op het eigen
grondgebied in de handel worden gebracht.

(7)

Om frauduleuze praktijken te voorkomen moeten de eieren zo snel mogelijk na het leggen worden gemerkt.

(8)

De eieren moeten naar kwaliteit en gewicht worden gesorteerd in pakstations die zijn erkend overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (4). Pakstations die uitsluitend voor de levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie werken, mogen niet worden verplicht de eieren
te sorteren naar gewicht.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector eieren (1), en met name op artikel 2, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Handelsnormen voor eieren kunnen bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de eieren en derhalve de
verkoop van eieren vergemakkelijken. Het is derhalve in
het belang van zowel producenten, handelaars als verbruikers dat voor eieren handelsnormen van toepassing
zijn.

(2)

Bij de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van
de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (2) is gebleken dat er behoefte is aan
verdere wijzigingen en vereenvoudiging. Daarom moet
Verordening (EEG) nr. 1907/90 worden ingetrokken en
door een nieuwe verordening vervangen.

(3)

De normen moeten in beginsel van toepassing zijn op
alle in de Gemeenschap verhandelde eieren van kippen
van de soort Gallus gallus. Het lijkt evenwel dienstig de
lidstaten de mogelijkheid te geven om bepaalde vormen
van rechtstreekse verkoop van eieren door de producent
aan de eindverbruiker van de toepassing van deze normen uit te sluiten, voorzover het kleine hoeveelheden
betreft.

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).
(2) PB L 173 van 6.7.1990, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1039/2005 (PB L 172 van 5.7.2005, blz. 1).

(3) PB L 30 van 31.1.2002, blz. 44. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.
(4) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55. Gerectificeerde versie in PB L 226
van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (PB L 338 van
22.12.2005, blz. 83).
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Om erop toe te zien dat pakstations voldoende zijn uitgerust voor de indeling van eieren en het verpakken van
eieren van klasse A, moeten de stations worden erkend
door de bevoegde autoriteiten en moet aan elk station
een codenummer worden toegekend dat tracering van de
in de handel gebrachte eieren vergemakkelijkt.
In het belang van zowel producenten als verbruikers
moeten uit derde landen ingevoerde eieren aan de communautaire normen voldoen. Op grond van in bepaalde
derde landen geldende bijzondere bepalingen kan evenwel van die normen worden afgeweken, op voorwaarde
dat gelijkwaardigheid inzake de wetgeving wordt gegarandeerd.

7.7.2006

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1) „eieren”: eieren in de schaal (met uitzondering van gebroken
eieren, bebroede eieren en gekookte eieren) die zijn gelegd
door kippen van de soort Gallus gallus en die geschikt zijn
voor directe menselijke consumptie of voor de bereiding van
eiproducten;
2) „gebroken eieren”: eieren waarvan zowel de schaal als de
eivliezen breuken vertonen waardoor de ei-inhoud in aanraking komt met de lucht;

De lidstaten moeten de voor het toezicht op de naleving
van deze verordening verantwoordelijke inspectiediensten
aanwijzen. De wijze waarop dit toezicht geschiedt, moet
uniform zijn.

3) „bebroede eieren”: eieren, vanaf het moment dat zij in de
broedmachine zijn gelegd;

(12)

De lidstaten moeten ook de bij overtreding van deze
verordening toe te passen sancties vaststellen.

4) „in de handel brengen”: het in voorraad hebben van eieren
met het oog op de verkoop, met inbegrip van het te koop
aanbieden, opslaan, verpakken, etiketteren, leveren of enige
andere vorm van overdracht, al dan niet kosteloos;

(13)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste
maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1),

5) „marktdeelnemer”: een producent en iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het in de handel
brengen van eieren;

(11)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

6) „productie-inrichting”:
een
overeenkomstig
Richtlijn
2002/4/EG geregistreerde inrichting waar legkippen worden
gehouden;

Artikel 1
Voorwerp en werkingssfeer
1.
In deze verordening worden de voorwaarden vastgesteld
voor het in de handel brengen in de Gemeenschap van in de
Gemeenschap geproduceerde of uit derde landen ingevoerde
eieren.
Deze voorwaarden voor het in de handel brengen zijn ook van
toepassing op eieren die bestemd zijn voor uitvoer uit de Gemeenschap.
2.
De lidstaten kunnen vrijstelling verlenen van de eisen van
deze verordening, met uitzondering van artikel 4, lid 3, voor
eieren die door de producent rechtstreeks aan de eindverbruiker
worden verkocht:

7) „pakstation”: een pakstation in de zin van Verordening (EG)
nr. 853/2004 waaraan overeenkomstig artikel 5, lid 2, van
de onderhavige verordening een vergunning is verleend en
waar eieren naar kwaliteit en gewicht worden gesorteerd;
8) „eindverbruiker”: de laatste verbruiker van een levensmiddel
die het niet als deel van een levensmiddelenexploitatie of activiteit zal gebruiken;
9) „producentencode”: het registratienummer van de productieinrichting overeenkomstig punt 2 van de bijlage bij Richtlijn
2002/4/EG.
Artikel 3
Indeling naar kwaliteit en gewicht

a) in de productie-inrichting, of
b) op een lokale openbare markt of bij huis-aan-huisverkoop in
het productiegebied van de betrokken lidstaat.
Indien een dergelijke vrijstelling wordt verleend, moet elke producent kunnen kiezen of hij de vrijstelling al dan niet toepast.
Indien de vrijstelling wordt toegepast, mogen de eieren niet
worden ingedeeld naar kwaliteit en gewicht.
De lidstaat kan overeenkomstig de nationale wetgeving de definitie van de termen lokale openbare markt, huis-aan-huisverkoop en productiegebied bepalen.
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

1.
De eieren worden ingedeeld in de volgende kwaliteitsklassen:
— klasse A of verse eieren,
— klasse B.
2.
Eieren van klasse A worden ook ingedeeld naar gewicht.
Indeling naar gewicht wordt echter niet geëist voor eieren die
worden geleverd aan de levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie.
3.
Eieren van klasse B worden uitsluitend geleverd aan de
levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie.
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Artikel 4
Het merken van eieren
1.
Eieren van klasse A worden gemerkt met de producentencode.
Eieren van klasse B worden gemerkt met de producentencode
en/of met een andere vermelding.

lid 1 bedoelde garanties kunnen geven, en over het sluiten van
overeenkomsten inzake die garanties.
3.
Indien niet de nodige garanties kunnen worden gegeven
ten aanzien van de gelijkwaardigheid van de voorschriften, moet
op de uit het betrokken derde land ingevoerde eieren een code
worden aangebracht aan de hand waarvan het land van oorsprong kan worden vastgesteld en moet daarop worden vermeld
dat de houderijmethode „niet-gespecificeerd” is.

De lidstaten kunnen eieren van klasse B die uitsluitend op hun
grondgebied in de handel worden gebracht evenwel vrijstellen
van deze eis.
2.
Het merken van de eieren overeenkomstig lid 1 vindt
plaats in de productie-inrichting of in het eerste pakstation
waaraan de eieren worden geleverd.
3.
Eieren die door de producent aan de eindverbruiker worden verkocht op een lokale openbare markt in het productiegebied van de betrokken lidstaat, worden gemerkt overeenkomstig lid 1.
De lidstaten kunnen evenwel producenten met minder dan 50
legkippen vrijstellen van deze eis, op voorwaarde dat de naam
en het adres van de producent worden vermeld op het verkooppunt.
Artikel 5
Pakstations
1.
Pakstations sorteren en verpakken eieren en etiketteren de
verpakkingen ervan.
2.
De bevoegde autoriteit verleent aan pakstations een vergunning om eieren te sorteren en kent een code toe aan elke
marktdeelnemer die beschikt over voor het naar kwaliteit en
gewicht sorteren van eieren geschikte ruimten en technische
installaties. Van pakstations die uitsluitend werken voor de levensmiddelen- en de niet-levensmiddelenindustrie worden geen
technische installaties voor het sorteren van eieren naar gewicht
geëist.

Artikel 7
Controles
1.
De lidstaten wijzen inspectiediensten aan die de naleving
van deze verordening moeten controleren.
2.
De in lid 1 bedoelde inspectiediensten controleren de onder deze verordening vallende producten in alle stadia van het
in de handel brengen. Afgezien van aselecte bemonstering, worden de controles verricht op basis van een risicoanalyse, waarbij
rekening wordt gehouden met het type en de omzet van de
betrokken inrichting, alsmede met de voor de betrokken marktdeelnemer bestaande gegevens inzake naleving van handelsnormen voor eieren.
3.
Voor uit derde landen ingevoerde eieren van klasse A
worden de in lid 2 bedoelde controles uitgevoerd bij inklaring
en voordat de eieren in het vrije verkeer worden gebracht.
Uit derde landen ingevoerde eieren van klasse B worden alleen
in het vrije verkeer gebracht nadat bij het inklaren is gecontroleerd dat de eieren uiteindelijk bestemd zijn voor de verwerkende industrie.
Artikel 8
Sancties
De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de sancties die
gelden bij overtreding van het bepaalde in deze verordening
en zij treffen de nodige maatregelen om toe te zien op de
tenuitvoerlegging daarvan. De aldus vastgestelde sancties zijn
doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

3.
Deze vergunning kan worden ingetrokken wanneer niet
meer aan de op grond van artikel 11 vastgestelde uitvoeringsbepalingen wordt voldaan.
Artikel 6

Artikel 9
Mededelingen
De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de
toepassing van deze verordening benodigde gegevens.

Invoer van eieren
1.
De Commissie evalueert de in uitvoerende derde landen
toegepaste handelsnormen voor eieren op verzoek van het betrokken land. Deze evaluatie heeft betrekking op de voorschriften voor het merken en voor de etikettering, de houderijmethoden en de controles en de uitvoering ervan. Als de Commissie van oordeel is dat er voldoende zekerheid is over de gelijkwaardigheid van de toegepaste voorschriften met de communautaire regelgeving, mogen de uit de betrokken landen ingevoerde eieren worden gemerkt met een registratienummer dat
gelijkwaardig is aan de producentencode.
2.
In voorkomend geval onderhandelt de Commissie met de
betrokken derde landen over de wijze waarop deze landen de in
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Artikel 10
Comité
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee.
2.
Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen
4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt vastgesteld op één maand.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

L 186/4
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Artikel 11
Uitvoeringsbepalingen

7.7.2006

8) de houderijmethoden;
9) de bescheiden en het bijhouden van registers.

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde procedure, en
hebben met name betrekking op:
1) de frequentie van verzameling, levering, bewaring en behandeling van eieren;
2) de kwaliteitscriteria, in het bijzonder het voorkomen van de
schaal, de vastheid van het eiwit en de dooier en de diepte
van de luchtkamer;

Artikel 12
Intrekking
1.
Verordening (EEG) nr. 1907/90 wordt ingetrokken met
ingang van 1 juli 2007.
2.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige verordening overeenkomstig de concordantietabel in de bijlage.

3) de indeling naar gewicht, met inbegrip van uitzonderingen;
Artikel 13

4) het merken van eieren en de vermeldingen op verpakkingen,
met inbegrip van andere uitzonderingen;

Inwerkingtreding

6) het handelsverkeer met derde landen;

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

7) de mededelingen als bedoeld in artikel 9;

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2007.

5) de controles;

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.
Voor de Raad
De voorzitter
J. PRÖLL

NL
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BIJLAGE
Concordantietabel
Verordening (EEG) nr. 1907/90

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 2, lid 2

—

Artikel 2, lid 3

Artikel 1, lid 2

Artikel 2, lid 4

—

Artikel 3

—

Artikel 4

—

Artikel 5, leden 1 en 3

Artikel 5

Artikel 5, lid 2

—

Artikel 6, leden 1 en 2

Artikel 3

Artikel 6, lid 3

Artikel 11

Artikel 6, leden 4 en 5

—

Artikel 7, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 7, lid 1, onder b) en c)

Artikel 6

Artikel 7, lid 1, onder d)

Artikel 11

Artikel 7, lid 2

—

Artikel 8, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 8, lid 2

—

Artikel 9

—

Artikel 10

—

Article 11

—

Artikel 12

—

Artikel 13

—

Artikel 14

—

Artikel 15

—

Artikel 16, lid 1, eerste zin

Artikel 1, lid 1, tweede alinea

Artikel 16, leden 2 en 3

—

Artikel 17

—

Artikel 18

Artikel 7, leden 1 en 2

Artikel 19

—

Artikel 20

Artikel 11

Artikel 21

Artikel 8

Artikel 22, lid 1

Artikel 9

Artikel 22, lid 2

Artikel 11

Artikel 22 bis

—

Artikel 23

Artikel 12

Artikel 24

Artikel 13

Bijlage

Bijlage

Bijlage II

—
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VERORDENING (EG) Nr. 1029/2006 VAN DE RAAD
van 19 juni 2006
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1906/90 tot vaststelling van handelsnormen voor
vlees van pluimvee
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad van 26 juni
1990 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van
pluimvee (8) bevat verschillende verwijzingen naar Richtlijn 71/118/EEG en Richtlijn 79/112/EEG. Ter wille van
de duidelijkheid moeten deze verwijzingen worden aangepast. Evenzo moet de definitie van het woord „karkas”
worden aangepast aan bijlage III, sectie II, hoofdstuk IV,
punt 7, onder c), van Verordening (EG) nr. 853/2004.

(4)

Artikel 1, lid 3, tweede streepje, van Verordening (EEG)
nr. 1906/90 sluit vormen van verkoop als bedoeld in
hoofdstuk II, artikel 3, punt II, van Richtlijn
71/118/EEG uit van de werkingssfeer van die verordening. Deze laatste bepaling betreft de mogelijkheid voor
de lidstaten om kleinschalige productie van minder dan
10 000 vogels uit te sluiten van de werkingssfeer van die
verordening. De Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en
(EG) nr. 853/2004 bevatten weliswaar een afwijking,
maar deze is niet facultatief en niet tot een bepaald aantal
vogels beperkt. Onderhavige verordening dient wel in een
dergelijke facultatieve, tot een bepaald aantal vogels beperkte afwijking te voorzien.

(5)

Artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1906/90 bevat een
verwijzing naar Richtlijn 80/879/EEG van de Commissie
van 3 september 1980 betreffende het aanbrengen van
het keurmerk op vers vlees van pluimvee in grote verpakkingen (9). Deze richtlijn is ingetrokken bij Richtlijn
92/116/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot
wijziging en bijwerking van Richtlijn 71/118/EEG inzake
gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee (10). Deze verwijzing is
derhalve overbodig en moet worden geschrapt.

(6)

Verordening (EEG) nr. 1906/90 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel
2, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Met ingang van 1 januari 2006 is Richtlijn 71/118/EEG
van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de
handel brengen van vers vlees van pluimvee (2) ingetrokken bij Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement
en de Raad (3) en vervangen door Verordening (EG) nr.
852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (4) en Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement
en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van
dierlijke oorsprong (5).

Richtlijn 79/112/EEG van de Raad van 18 december
1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie
van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (6) is ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2000/13/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der
lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (7).
PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).
PB L 55 van 8.3.1971, blz. 23.
PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33. Gerectificeerde versie in PB L 195
van 2.6.2004, blz. 12.
PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1. Gerectificeerde versie in PB L 226
van 25.6.2004, blz. 3.
PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55. Gerectificeerde versie in PB L 226
van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (PB L 338 van
22.12.2005, blz. 83).
PB L 33 van 8.2.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 97/4/EG (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 21).
PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/89/EG (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 15).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 1906/90 wordt als volgt gewijzigd:
1) artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 3 wordt vervangen door:
„3.

Deze verordening is niet van toepassing op

a) vlees van pluimvee bestemd om uit de Gemeenschap
te worden uitgevoerd;
(8) PB L 173 van 6.7.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1101/98 (PB L 157 van 30.5.1998, blz. 12).
(9) PB L 251 van 24.9.1980, blz. 10.
(10) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.
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b) ingewanden van pluimvee als bedoeld in Verordening
(EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen
van dierlijke oorsprong (*).
___________
(*) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55. Gerectificeerde
versie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2076/2005 (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 83).”;

L 186/7

lid 1, onder b), van die richtlijn de volgende aanvullende
gegevens worden vermeld:”;

4) artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 wordt:
„Richtlijn 79/112/EEG”
2000/13/EG”;

vervangen

door

„Richtlijn

b) het volgende lid wordt ingevoegd:
b) lid 2 wordt vervangen door:
„3bis
De lidstaten mogen van het bepaalde in deze
verordening afwijken in geval van rechtstreekse levering
van kleine hoeveelheden vlees van pluimvee als bedoeld
in artikel 1, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr.
853/2004 door producenten met een jaarlijkse productie
van minder dan 10 000 vogels.”;

2) artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) punt 2 wordt vervangen door:

„2. „karkas”: het hele lichaam van een vogel van de in
artikel 1, lid 1, bedoelde soorten na het verbloeden,
het plukken en het verwijderen van de ingewanden;
het wegnemen van de nieren is evenwel facultatief;
een karkas waarvan de ingewanden zijn verwijderd,
kan te koop worden aangeboden met of zonder eetbare bijproducten, dat wil zeggen hart, lever, spiermaag en hals, in de buikholte opgeborgen;”;

b) punt 4 wordt vervangen door:

„4. „voorverpakt vlees van pluimvee”: vlees van pluimvee
dat wordt aangeboden in de vorm als bedoeld in
artikel 1, lid 3, onder b), van Richtlijn 2000/13/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 20
maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering
en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de
daarvoor gemaakte reclame (*).
___________
(*) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2003/89/EG (PB L 308 van
25.11.2003, blz. 15).”;

3) de inleidende zin van artikel 4 wordt vervangen door:

„Onverminderd de inachtneming van de op grond van Richtlijn 2000/13/EG vastgestelde voorschriften, moeten op de
begeleidende handelsdocumenten in de zin van artikel 13,

„2.
Voor vers vlees van pluimvee moet de datum van
minimale houdbaarheid worden vervangen door de uiterste consumptiedatum overeenkomstig artikel 10 van
Richtlijn 2000/13/EG.”;

c) lid 3, onder d), wordt vervangen door:
„d) het registratienummer van het slachthuis of de uitsnijderij als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 853/2004, behoudens in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder d), van die verordening het uitsnijden of het uitbenen op de plaats van
verkoop geschiedt;”;

d) de leden 4 en 5 worden vervangen door:
„4.
Wanneer vlees van pluimvee onverpakt voor verkoop wordt aangeboden, behalve indien uitsnijden en
uitbenen overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder d), van
Verordening (EG) nr. 853/2004 plaatsvinden op de plaats
van verkoop en op verzoek en in aanwezigheid van de
consument, is ten aanzien van de in lid 3 bedoelde aanduidingen artikel 14 van Richtlijn 2000/13/EG van toepassing.

5.
De uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de
aanduiding van de handelsbenaming in de zin van artikel
3, lid 1, punt 1, van Richtlijn 2000/13/EG kunnen worden vastgesteld volgens de in artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 2777/75 bedoelde procedure.”;

5) artikel 6 wordt vervangen door:
„Artikel 6
In afwijking van de artikelen 3, 4 en 5 behoeft vlees van
pluimvee niet te worden ingedeeld en behoeven de in die
artikelen genoemde aanvullende gegevens niet te worden
aangegeven wanneer het gaat om leveringen aan uitsnijderijen of vleesverwerkende inrichtingen.”.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.
Voor de Raad
De voorzitter
J. PRÖLL
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VERORDENING (EG) Nr. 1030/2006 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2006
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), en met name op
artikel 4, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die
in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2006.
Voor de Commissie
J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005,
blz. 3).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 6 juli 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

0702 00 00

052
204
999

67,5
28,7
48,1

0707 00 05

052
999

93,2
93,2

0709 90 70

052
999

83,8
83,8

0805 50 10

388
528
999

58,2
55,3
56,8

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999

87,3
114,5
94,7
87,3
81,2
54,1
87,1
114,4
145,8
99,7
96,6

0808 20 50

388
512
528
720
999

103,9
94,6
90,7
35,0
81,1

0809 10 00

052
999

192,0
192,0

0809 20 95

052
068
608
999

313,5
95,0
218,2
208,9

0809 40 05

624
999

146,4
146,4

Forfaitaire invoerwaarde

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1031/2006 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2006
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (1), en met
name op artikel 8,

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch
programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG,
Euratom van de Raad (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 808/2004 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de systematische productie
van communautaire statistieken over de informatiemaatschappij.

(2)

Krachtens artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr.
808/2004 zijn uitvoeringsmaatregelen nodig om te bepalen welke gegevens moeten worden verstrekt voor het
opstellen van de in de artikelen 3 en 4 van die verordening genoemde statistieken en om de termijnen voor de
indiening ervan vast te stellen.

De gegevens die moeten worden ingediend voor het opstellen
van communautaire statistieken over de informatiemaatschappij
zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 808/2004, worden in de bijlagen I en II bij deze verordening gespecificeerd.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2006.
Voor de Commissie
Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie

(1) PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.

(2) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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BIJLAGE I
Module 1: Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij
1. ONDERWERPEN EN KENMERKEN DAARVAN
a)

De voor het referentiejaar 2007 te behandelen onderwerpen uit de lijst in bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 808/2004 zijn:
— ICT-systemen en het gebruik ervan in bedrijven;
— het gebruik van internet en andere elektronische netwerken door bedrijven;
— e-handel en elektronisch zakendoen;
— ICT-vaardigheid in de bedrijfseenheid en de vraag naar ICT-vaardigheden.

b) De volgende bedrijfskenmerken moeten worden verzameld:
ICT-systemen en het gebruik ervan in bedrijven
Kenmerken die voor alle bedrijven moeten worden verzameld:
— computergebruik.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:
— (facultatief) percentage werknemers die minstens eenmaal per week een computer gebruiken;
— aanwezigheid van draadloze LAN’s;
— aanwezigheid van bedrade LAN’s;
— aanwezigheid van een intranet;
— aanwezigheid van een extranet;
— aanwezigheid van een IT-systeem om het plaatsen en/of ontvangen van orders te beheren;
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die beschikken over een IT-systeem om het plaatsen
en/of ontvangen van orders te beheren:
— IT-systeem voor orderbeheer verbonden met een intern systeem voor het nabestellen van benodigdheden;
— IT-systeem voor orderbeheer verbonden met facturerings- en betalingssystemen;
— IT-systeem voor orderbeheer verbonden met een systeem voor het beheer van de productie, logistiek of
serviceactiviteiten;
— IT-systeem voor orderbeheer verbonden met bedrijfssystemen van leveranciers;
— IT-systeem voor orderbeheer verbonden met bedrijfssystemen van klanten.
Het gebruik van internet en andere elektronische netwerken door bedrijven
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:
— toegang tot internet.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet:
— percentage werknemers die minstens eenmaal per week een op het World Wide Web aangesloten computer
gebruiken;
— internetaansluiting: traditionele modem;
— internetaansluiting: ISDN;
— internetaansluiting: DSL;
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— internetaansluiting: andere vaste internetaansluiting;
— internetaansluiting: mobiele aansluiting;
— internetgebruik voor bancaire en financiële diensten;
— internetgebruik voor opleiding en onderwijs;
— internetgebruik voor marktmonitoring;
— internetgebruik voor contacten met overheidsdiensten in het vorige kalenderjaar;
— aanwezigheid van een eigen website.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die in het vorige kalenderjaar via internet contact
hadden met overheidsdiensten:
— internetgebruik voor het verkrijgen van informatie van de websites van overheidsdiensten in het vorige
kalenderjaar;
— internetgebruik voor het verkrijgen van formulieren van de websites van overheidsdiensten in het vorige
kalenderjaar;
— internetgebruik voor het terugsturen van ingevulde formulieren naar overheidsdiensten in het vorige kalenderjaar;
— internetgebruik voor het indienen van een voorstel in een systeem voor elektronische aanbestedingen
(e-overheidsopdrachten) in het vorige kalenderjaar.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die een website hebben:
— website voor de marketing van eigen producten;
— website voor het vergemakkelijken van de toegang tot catalogi en prijslijsten;
— website voor het verlenen van klantenondersteuning.
E-handel en elektronisch zakendoen
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:
— gebruik van een ERP-softwaretoepassing;
— gebruik van CRM-software voor het opslaan, verwerken en analyseren van informatie over klanten;
— gebruik van CRM-software voor datamining;
— introductie van free/open-sourcesoftware op het niveau van besturingssystemen;
— gebruik van e-facturen bij verzending;
— gebruik van e-facturen bij ontvangst;
— gebruik van geavanceerde e-handtekeningen (digitale handtekeningen).
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet en niet in sectie J van
de NACE Rev. 1.1 zijn ingedeeld:
— in het vorige kalenderjaar orders geplaatst hebben via internet;
— in het vorige kalenderjaar orders ontvangen hebben via internet.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die via internet orders geplaatst hebben en niet in sectie J van de NACE Rev. 1.1 zijn ingedeeld:
— percentage van de totale aankopen dat resulteert uit via internet geplaatste orders in het vorige kalenderjaar, in
percentageklassen ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die via internet orders ontvangen hebben en niet in
sectie J van de NACE Rev. 1.1 zijn ingedeeld:
— percentage van de totale omzet dat resulteert uit via internet ontvangen orders in het vorige kalenderjaar;
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— gebruik van veilige protocollen (SSL/TLS) voor de ontvangst van internetorders.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken en niet in sectie J van de
NACE Rev. 1.1 zijn ingedeeld:
— in het vorige kalenderjaar orders geplaatst hebben via andere computernetwerken dan internet;
— in het vorige kalenderjaar orders ontvangen hebben via andere computernetwerken dan internet.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die via andere computernetwerken dan internet orders
geplaatst hebben en niet in sectie J van de NACE Rev. 1.1 zijn ingedeeld:
— percentage van de totale aankopen dat resulteert uit via andere computernetwerken dan internet geplaatste
orders in het vorige kalenderjaar, in percentageklassen ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100]).
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die via andere computernetwerken dan internet orders
ontvangen hebben en niet in sectie J van de NACE Rev. 1.1 zijn ingedeeld:
— percentage van de totale omzet dat resulteert uit via andere computernetwerken dan internet ontvangen
orders in het vorige kalenderjaar.
ICT-vaardigheid in de bedrijfseenheid en de vraag naar ICT-vaardigheden
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:
— ICT/IT-specialisten in dienst hebben;
— in het vorige kalenderjaar personeel voor banen waarvoor vaardigheden van ICT-specialisten vereist zijn, in
dienst genomen hebben of dit geprobeerd hebben;
— in het vorige kalenderjaar personeel voor banen waarvoor vaardigheden van ICT-gebruikers vereist zijn, in
dienst genomen hebben of dit geprobeerd hebben;
— in het vorige kalenderjaar opleiding verstrekt hebben om vaardigheden van ICT-specialisten te ontwikkelen of
te verbeteren;
— in het vorige kalenderjaar opleiding verstrekt hebben om vaardigheden van ICT-gebruikers te ontwikkelen of
te verbeteren;
— of er in het vorige kalenderjaar externe leveranciers waren voor de uitvoering van ICT-taken waarvoor ICT/ITspecialisten vereist zijn;
— of er in het vorige kalenderjaar leveranciers van door het bedrijf opgerichte buitenlandse filialen waren voor
de uitvoering van ICT-taken waarvoor ICT/IT-specialisten vereist zijn;
— of er in het vorige kalenderjaar leveranciers van andere buitenlandse bedrijven waren voor de uitvoering van
ICT-taken waarvoor ICT/IT-specialisten vereist zijn;
— (facultatief) of er in het vorige kalenderjaar externe leveranciers waren voor de uitvoering van bedrijfstaken
waarvoor ICT-gebruikers vereist zijn;
— (facultatief) of er in het vorige kalenderjaar leveranciers van door het bedrijf opgerichte buitenlandse filialen
waren voor de uitvoering van bedrijfstaken waarvoor ICT-gebruikers vereist zijn;
— (facultatief) of er in het vorige kalenderjaar leveranciers van andere buitenlandse bedrijven waren voor de
uitvoering van bedrijfstaken waarvoor ICT-gebruikers vereist zijn.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die ICT/IT-specialisten in dienst hebben:
— percentage ICT/IT-specialisten in dienst in verhouding tot het totale aantal werknemers.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die ICT/IT-specialisten in dienst genomen hebben of dit
geprobeerd hebben:
— aanwezigheid, in het vorige kalenderjaar, van moeilijk te vervullen vacatures voor banen waarvoor ICT/ITspecialisten vereist zijn.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die personeel in dienst genomen hebben of dit
geprobeerd hebben voor banen waarvoor vaardigheden in het gebruik van ICT’s vereist zijn:
— aanwezigheid, in het vorige kalenderjaar, van moeilijk te vervullen vacatures omdat de sollicitanten niet
beschikten over de nodige vaardigheden in het gebruik van ICT’s.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die een beroep hebben gedaan op buitenlandse
leveranciers voor de uitvoering van ICT-taken:
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— in het vorige kalenderjaar een beroep gedaan hebben op ICT/IT-specialisten van leveranciers uit andere EUlidstaten;
— in het vorige kalenderjaar een beroep gedaan hebben op ICT/IT-specialisten van leveranciers uit niet-EUlanden;
— (facultatief) ICT-taak uitgevoerd door ICT/IT-specialisten van buitenlandse leveranciers in het vorige kalenderjaar: ICT-beheer;
— (facultatief) ICT-taak uitgevoerd door ICT/IT-specialisten van buitenlandse leveranciers in het vorige kalenderjaar: ICT-ontwikkeling en -implementatie;
— (facultatief) ICT-taak uitgevoerd door ICT/IT-specialisten van buitenlandse leveranciers in het vorige kalenderjaar: ICT-activiteiten;
— (facultatief) ICT-taak uitgevoerd door ICT/IT-specialisten van buitenlandse leveranciers in het vorige kalenderjaar: andere.
(Facultatief) Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die een beroep gedaan hebben op buitenlandse leveranciers voor de uitvoering van bedrijfstaken:
— (facultatief) bedrijfstaak uitgevoerd door ICT-gebruikers van buitenlandse leveranciers in het vorige kalenderjaar: verkoop en marketing, klantenservice;
— (facultatief) bedrijfstaak uitgevoerd door ICT-gebruikers van buitenlandse leveranciers in het vorige kalenderjaar: onderzoek en ontwikkeling, productontwerp en -engineering;
— (facultatief) bedrijfstaak uitgevoerd door ICT-gebruikers van buitenlandse leveranciers in het vorige kalenderjaar: andere (niet-ICT-)bedrijfstaken;
— (facultatief) in het vorige kalenderjaar een beroep gedaan hebben op ICT-gebruikers van leveranciers uit andere
EU-lidstaten;
— (facultatief) in het vorige kalenderjaar een beroep gedaan hebben op ICT-gebruikers van leveranciers uit nietEU-landen.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die moeilijk te vervullen vacatures hebben voor banen
waarvoor ICT/IT-specialisten vereist zijn:
— verklaring voor in het vorige kalenderjaar moeilijk te vervullen vacatures voor banen waarvoor ICT/ITspecialisten vereist zijn: weinig of geen sollicitanten;
— verklaring voor in het vorige kalenderjaar moeilijk te vervullen vacatures voor banen waarvoor ICT/ITspecialisten vereist zijn: gebrek aan kwalificaties;
— verklaring voor in het vorige kalenderjaar moeilijk te vervullen vacatures voor banen waarvoor ICT/ITspecialisten vereist zijn: gebrek aan werkervaring;
— verklaring voor in het vorige kalenderjaar moeilijk te vervullen vacatures voor banen waarvoor ICT/ITspecialisten vereist zijn: looneisen te hoog;
— (facultatief) verklaring voor in het vorige kalenderjaar moeilijk te vervullen vacatures voor banen waarvoor
ICT/IT-specialisten vereist zijn: andere.
c)

De volgende achtergrondkenmerken moeten worden verzameld of verkregen uit alternatieve bronnen:
Kenmerken die voor alle bedrijven moeten worden verzameld:
— belangrijkste economische activiteit van het bedrijf in het vorige kalenderjaar;
— gemiddeld aantal werknemers in het vorige kalenderjaar;
— vestigingsplaats: was het bedrijf in het vorige kalenderjaar al of niet in een onder doelstelling 1 vallende regio
gevestigd?
Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die niet in sectie J van de NACE Rev. 1.1 zijn
ingedeeld:
— totale aankopen van goederen en diensten (uitgedrukt in waarde, exclusief BTW) in het vorige kalenderjaar;
— totale omzet (uitgedrukt in waarde, exclusief BTW) in het vorige kalenderjaar.
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2. DEKKING
De in punt 1, onder b) en c), van deze bijlage omschreven kenmerken moeten worden verzameld en verkregen voor
de bedrijven die onder de volgende economische activiteiten vallen, aan de hierna genoemde bedrijfsgrootte beantwoorden en binnen het hierna genoemde geografische bereik vallen.
a)

Economische activiteit: bedrijven ingedeeld in de volgende categorieën van de NACE Rev. 1.1:

NACE-categorie

Omschrijving

Sectie D

„Industrie”

Sectie F

„Bouwnijverheid”

Sectie G

„Groothandel en kleinhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en
consumentenartikelen”

Groepen 55.1 en 55.2

„Hotels” en „Kampeerterreinen en overige accommodaties voor kortstondig verblijf”

Sectie I

„Vervoer, opslag en communicatie”

Klasse 65.12

„Overige geldscheppende financiële instellingen”

Klasse 65.22

„Overige kredietverstrekking”

Klasse 66.01

„Levensverzekeringen”

Klasse 66.03

„Schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringen”

Sectie K

„Exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke
dienstverlening”

Groepen 92.1 en 92.2

„Activiteiten op het gebied van film en video” en „Radio en televisie”

De bedrijven ingedeeld in de volgende categorieën van de NACE Rev. 1.1 worden facultatief opgenomen:

NACE-categorie

Omschrijving

Sectie E

„Productie en distributie van elektriciteit, gas en water”

Groepen 55.3, 55.4 en 55.5

„Restaurants”, „Drankgelegenheden” en „Kantines en catering”

Groepen 92.3 tot en met 92.7

„Cultuur, sport en recreatie”, met uitzondering van „Activiteiten op het
gebied van film en video” en „Radio en televisie”

Afdeling 93

„Overige diensten”

Klassen 67.12, 67.13 en 67.2

„Ondersteunende activiteiten in verband met financiële intermediairs”,
met uitzondering van „Beheer van financiële beurzen”

b) Bedrijfsgrootte: bedrijven met tien of meer werknemers; bedrijven met minder dan tien werknemers worden
facultatief opgenomen.
c)

Geografisch bereik: bedrijven gevestigd op het grondgebied van de lidstaat.

3. REFERENTIEPERIODEN
De referentieperiode is het jaar 2006 voor de kenmerken die betrekking hebben op het vorige kalenderjaar. De
referentieperiode is januari 2007 voor de overige kenmerken.
4. ONDERVERDELINGEN
De in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan worden afzonderlijk verstrekt
voor de volgende onderverdelingen:
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Onderverdeling naar economische activiteit: de gegevens worden onderverdeeld overeenkomstig de volgende
aggregaten van de NACE Rev. 1.1:
NACE-aggregatie

DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
F
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
(Facultatief) 22
(Facultatief) 40 + 41
(Facultatief) 55.3 + 55.4 + 55.5
(Facultatief) 67.12 + 67.13 + 67.2
(Facultatief) 92.3 tot 92.7
(Facultatief) 93

b) Onderverdeling naar grootteklasse: de gegevens worden onderverdeeld naar de volgende grootteklassen van het
aantal werknemers:
Grootteklasse

(Facultatief) Minder dan tien werknemers
(Facultatief) Minder dan vijf werknemers
(Facultatief) Vijf tot negen werknemers
Tien of meer werknemers
Tien tot 49 werknemers
50 tot 249 werknemers
250 of meer werknemers

c)

Geografische onderverdeling: de gegevens worden onderverdeeld naar de volgende regionale groepen:
Regionale groep

Regio’s van doelstelling 1 (met inbegrip van regio’s die overgangssteun ontvangen of regio’s van phasing-outdoelstelling 1)
Niet onder doelstelling 1 vallende regio’s
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5. PERIODICITEIT
De gegevens worden eenmaal verstrekt voor het jaar 2007.

6. TERMIJNEN
a)

De geaggregeerde gegevens, waar nodig gemarkeerd als vertrouwelijk of onbetrouwbaar, zoals bedoeld in artikel 6
van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 5 oktober 2007 aan Eurostat toegezonden. Tegen die datum
moet de dataset voltooid, gevalideerd en goedgekeurd zijn. Voor het tabellarische, machinaal leesbare transmissieformaat moeten de instructies van Eurostat worden gevolgd.

b) De metagegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 31 mei 2007 aan
Eurostat toegezonden. Voor de metagegevens wordt gebruikgemaakt van het door Eurostat verstrekte verslagmodel.
c)

Het verslag over de kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 808/2004, wordt uiterlijk
op 5 november 2007 aan Eurostat toegezonden. Voor het verslag over de kwaliteit wordt gebruikgemaakt van
het door Eurostat verstrekte verslagmodel.
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BIJLAGE II
Module 2: Particulieren, huishoudens en de informatiemaatschappij
1. ONDERWERPEN EN KENMERKEN DAARVAN
a) De voor het referentiejaar 2007 te behandelen onderwerpen uit de lijst in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 808/2004 zijn:
— toegang tot en gebruik van ICT-systemen door particulieren en/of in huishoudens;
— gebruik van internet voor verschillende doeleinden door particulieren en/of in huishoudens;
— ICT-veiligheid;
— ICT-vaardigheid;
— belemmeringen voor het gebruik van ICT's en internet.
b) De volgende kenmerken moeten worden verzameld:
Toegang tot en gebruik van ICT-systemen door particulieren en/of in huishoudens
Kenmerken die voor alle huishoudens moeten worden verzameld:
— toegang tot ICT-apparatuur thuis: computer;
— toegang tot internet thuis, ongeacht of die al dan niet wordt gebruikt.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor huishoudens die thuis toegang tot internet hebben:
— apparatuur gebruikt voor toegang tot internet thuis: desktopcomputer;
— apparatuur gebruikt voor toegang tot internet thuis: draagbare computer;
— apparatuur gebruikt voor toegang tot internet thuis: tv-toestel met specifiek internetapparaat;
— apparatuur gebruikt voor toegang tot internet thuis: spelconsole;
— apparatuur gebruikt voor toegang tot internet thuis: andere middelen (facultatief kunnen afzonderlijk worden
vermeld: mobiele telefoon met internettoegang, handcomputer);
— type aansluiting gebruikt voor toegang tot internet thuis: modem of ISDN;
— type aansluiting gebruikt voor toegang tot internet thuis: DSL (bv. ADSL, SHDSL, enz.);
— type aansluiting gebruikt voor toegang tot internet thuis: andere breedbandverbinding (bv. kabel, UMTS, enz.);
— type aansluiting gebruikt voor toegang tot internet thuis: mobiele telefoon via smalband (GPRS, enz.).
Kenmerken die voor alle particulieren moeten worden verzameld:
— recentste computergebruik (de laatste drie maanden; drie maanden tot een jaar geleden; meer dan een jaar
geleden; nooit een computer gebruikt);
— gebruik van een mobiele telefoon.
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Kenmerken die voor alle particulieren, behalve gepensioneerden, moeten worden verzameld:
— zelfbeoordeling van de vraag of de betrokkene over voldoende computervaardigheden beschikt als hij/zij binnen
een jaar een baan zou moeten zoeken of van baan zou moeten veranderen (ja; nee; niet van toepassing).
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste drie maanden een computer hebben
gebruikt:
— frequentie van het computergebruik (elke dag of bijna elke dag; ten minste eenmaal per week (maar niet elke
dag); ten minste eenmaal per maand (maar niet elke week); minder dan eenmaal per maand);
— plaats van het computergebruik in de laatste drie maanden: thuis;
— plaats van het computergebruik in de laatste drie maanden: op de gewone werkplek (andere plaats dan thuis);
— plaats van het computergebruik in de laatste drie maanden: op de onderwijsplek;
— plaats van het computergebruik in de laatste drie maanden: bij iemand anders thuis;
— plaats van het computergebruik in de laatste drie maanden: elders.
Gebruik van internet voor verschillende doeleinden door particulieren en/of in huishoudens
Kenmerken die voor alle particulieren moeten worden verzameld:
— recentste internetgebruik (de laatste drie maanden; drie maanden tot een jaar geleden; meer dan een jaar geleden;
nooit internet gebruikt).
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die internet reeds hebben gebruikt:
— recentste commerciële activiteit via internet voor privé-gebruik (de laatste drie maanden; drie maanden tot een
jaar geleden; meer dan een jaar geleden; nooit gekocht of besteld).
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste drie maanden internet hebben gebruikt:
— frequentie van het internetgebruik in de laatste drie maanden (elke dag of bijna elke dag; ten minste eenmaal per
week (maar niet elke dag); ten minste eenmaal per maand (maar niet elke week); minder dan eenmaal per
maand);
— plaats van het internetgebruik in de laatste drie maanden: thuis;
— plaats van het internetgebruik in de laatste drie maanden: op de werkplek (andere plaats dan thuis);
— plaats van het internetgebruik in de laatste drie maanden: op de onderwijsplek;
— plaats van het internetgebruik in de laatste drie maanden: bij iemand anders thuis;
— plaats van het internetgebruik in de laatste drie maanden: elders (facultatief kunnen afzonderlijk worden
vermeld: openbare bibliotheek; postkantoor; overheidsdienst, gemeentehuis of bestuursorgaan; opbouwwerkof vrijwilligersorganisatie; internetcafé; hotspot);
— gebruik van mobiele apparatuur voor toegang tot internet: mobiele telefoon via GPRS;
— gebruik van mobiele apparatuur voor toegang tot internet: mobiele telefoon via UMTS (3G);
— gebruik van mobiele apparatuur voor toegang tot internet: handcomputer (palmtop, PDA);

7.7.2006

7.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

— gebruik van mobiele apparatuur voor toegang tot internet: draagbare computer (laptop) via draadloze verbinding, niet thuis of op het werk;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om e-mail te verzenden en/of te ontvangen;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om te telefoneren via internet;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden voor andere communicatieactiviteiten (gebruik
van chatsites, messenger, enz.);
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om informatie over goederen en diensten te
zoeken;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om gebruik te maken van diensten met
betrekking tot reizen en logies;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om webradio te luisteren of webtelevisie te
kijken;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om spellen te spelen, beelden, films of muziek
weer te geven, of om deze te downloaden;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om software te downloaden;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om onlinekranten en -tijdschriften te lezen of
te downloaden;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om werk te zoeken of een sollicitatie in te
dienen;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om gezondheidsinformatie te zoeken;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om andere informatie te zoeken of van andere
onlinediensten gebruik te maken;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden voor internetbankieren;
— (facultatief) internetgebruik in de laatste drie maanden om goederen of diensten te verkopen;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om informatie van websites van overheidsinstanties te verkrijgen;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om officiële formulieren van websites van
overheidsinstanties te downloaden;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om ingevulde formulieren naar overheidsinstanties te zenden;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om informatie over het aanbod van onderwijs,
opleiding of cursussen te zoeken;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om een onlinecursus (op eender welk gebied)
te volgen;
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden, waarbij internet wordt geraadpleegd om te
leren;
— deelneming aan een cursus (elke vorm van opleiding, niet alleen met behulp van computer of via internet, maar
ook in scholen en aan universiteiten) in de laatste drie maanden;
— belangstelling om meer gebruik te maken van internet.
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Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste drie maanden internet voor privédoeleinden hebben gebruikt om onlinekranten en -tijdschriften te lezen of te downloaden:
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden voor het lezen of downloaden van onlinekranten en -tijdschriften waarop de betrokkene zich heeft geabonneerd om ze regelmatig te ontvangen.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste drie maanden internet hebben
gebruikt en in de laatste drie maanden aan een cursus hebben deelgenomen:
— internetgebruik in de laatste drie maanden voor het verrichten van onderzoek als deel van een cursus of het
door de betrokkene gevolgde onderwijs;
— internetgebruik in de laatste drie maanden om met andere cursisten berichten over de cursus uit te wisselen;
— internetgebruik in de laatste drie maanden om leerinhoud te downloaden die online werd aangeboden;
— internetgebruik in de laatste drie maanden om na te gaan of een boek of artikel voor de cursus in een
bibliotheek beschikbaar is.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste twaalf maanden internet hebben gebruikt voor internethandel:
— internetgebruik voor het bestellen van levensmiddelen of kruidenierswaren;
— internetgebruik voor het bestellen van huishoudartikelen;
— internetgebruik voor het bestellen van films of muziek (afzonderlijk te vermelden: of de levering online heeft
plaatsgevonden);
— internetgebruik voor het bestellen van boeken, tijdschriften, kranten of materiaal voor e-leren (afzonderlijk te
vermelden: of de levering online heeft plaatsgevonden);
— internetgebruik voor het bestellen van kleding of sportartikelen;
— internetgebruik voor het bestellen van software en upgrades (afzonderlijk te vermelden: of de levering online
heeft plaatsgevonden);
— internetgebruik voor het bestellen van hardware;
— internetgebruik voor het bestellen van elektronische apparatuur;
— internetgebruik voor het plaatsen van orders voor aandelen, financiële diensten of verzekeringen;
— internetgebruik voor het boeken van reizen of vakantieverblijven;
— internetgebruik voor het aanvragen van toegangskaarten voor evenementen;
— internetgebruik voor deelneming aan loterijen of weddenschappen;
— internetgebruik voor het bestellen van andere goederen of diensten.
ICT-veiligheid
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste drie maanden internet hebben gebruikt:
— het optreden van computervirussen in de laatste twaalf maanden waardoor het gebruik van internet leidde tot
informatie- of tijdverlies;
— de frequentie waarmee vanaf de computer veiligheidskopieën of back-upbestanden (documenten, beelden, enz.)
worden gemaakt op bijvoorbeeld diskette, cd-rom of schijfruimte op internetservers (altijd of bijna altijd; soms;
nooit of bijna nooit; niet van toepassing omdat de betrokkene geen bestanden op een computer bewaart).
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ICT-vaardigheid
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die ooit een computer hebben gebruikt:
— recentste cursus van ten minste drie uren over enig aspect van computergebruik (in de laatste drie maanden; drie
maanden tot een jaar geleden; één tot drie jaar geleden; meer dan drie jaar geleden; nooit een cursus gevolgd);
— computervaardigheden voor het kopiëren of verplaatsen van een bestand of map;
— computervaardigheden voor het gebruik van hulpmiddelen voor kopiëren en plakken om informatie in een
document te kopiëren of te verplaatsen;
— computervaardigheden voor het gebruik van elementaire rekenkundige formules in een spreadsheet;
— computervaardigheden voor het comprimeren (of zippen) van bestanden;
— computervaardigheden voor het aansluiten en installeren van nieuwe apparaten, bv. een printer of een modem;
— computervaardigheden voor het schrijven van een computerprogramma met behulp van een gespecialiseerde
programmeertaal;
— computervaardigheden voor het aansluiten van computers op een lokaal netwerk;
— computervaardigheden voor het opsporen en oplossen van computerproblemen (bv. computer die traag werkt).
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die ooit internet hebben gebruikt:
— internetvaardigheden voor het gebruik van een zoekmachine om informatie te zoeken;
— internetvaardigheden voor het verzenden van e-mails met bijgevoegde bestanden;
— internetvaardigheden voor het plaatsen van berichten in chatrooms, nieuwsgroepen of een onlinediscussieforum;
— internetvaardigheden voor het gebruik van internet om te telefoneren;
— internetvaardigheden voor het gebruik van „peer-to-peer file sharing” (uitwisseling van bestanden zonder centrale
server) voor de uitwisseling van films, muziek, enz.;
— internetvaardigheden voor het maken van een webpagina;
— internetvaardigheden om software te zoeken, te downloaden en te installeren;
— internetvaardigheden om de computer vrij te houden van virussen, spyware en adware.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die één of meer computer- of internetvaardigheden
bezitten:
— wijze waarop de e-vaardigheden zijn verworven: formele onderwijsinstelling;
— wijze waarop de e-vaardigheden zijn verworven: cursussen in een centrum voor volwassenenonderwijs (maar niet
op initiatief van de werkgever);
— wijze waarop de e-vaardigheden zijn verworven: cursussen beroepsopleiding (op verzoek van de werkgever);
— wijze waarop de e-vaardigheden zijn verworven: zelfstudie met behulp van boeken, cd-rom’s, enz.;
— wijze waarop de e-vaardigheden zijn verworven: zelfstudie in de betekenis van al doende leren;
— wijze waarop de e-vaardigheden zijn verworven: informele hulp van collega’s, verwanten, vrienden;
— wijze waarop de e-vaardigheden zijn verworven: andere.
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Belemmeringen voor het gebruik van ICT's en internet
Kenmerken die moeten worden verzameld voor huishoudens die thuis toegang tot internet hebben, maar niet via een
breedbandverbinding:
— belemmeringen voor internettoegang thuis via breedband: te duur;
— belemmeringen voor internettoegang thuis via breedband: niet nodig;
— belemmeringen voor internettoegang thuis via breedband: niet beschikbaar waar ik woon;
— belemmeringen voor internettoegang thuis via breedband: heb elders toegang tot breedband (bv. op het werk);
— belemmeringen voor internettoegang thuis via breedband: geen van de bovenstaande, maar nog andere.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste drie maanden internet hebben gebruikt
en daar meer gebruik van willen maken:
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: onvoldoende kennis van vreemde talen;
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: tijdgebrek;
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: verbinding te traag;
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: extra verbindingskosten of downloadkosten volgens
volume;
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: kosten van online-inhoud;
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: inhoud (wat wordt aangeboden is niet interessant
genoeg om meer gebruik van internet te maken);
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: onvoldoende vaardigheden of kennis (bv. sites zijn niet
gebruikersvriendelijk of te ingewikkeld);
— belemmeringen voor een intensiever gebruik van internet: bezorgdheid over beveiliging of privacy.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die ooit een computer hebben gebruikt, maar in de
laatste drie jaar geen cursus (van ten minste drie uren) over enig aspect van computergebruik hebben gevolgd:
— belemmeringen voor het volgen van een cursus over computergebruik: niet nodig omdat de betrokkene over
voldoende computervaardigheden beschikt;
— belemmeringen voor het volgen van een cursus over computergebruik: niet nodig omdat de betrokkene zelden
gebruikmaakt van computers.
Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die ooit een computer hebben gebruikt, maar in de
laatste drie jaar geen cursus (van ten minste drie uren) over enig aspect van computergebruik hebben gevolgd, terwijl
dit misschien wel nodig is:
— belemmeringen voor het volgen van een cursus over computergebruik: tijdgebrek;
— belemmeringen voor het volgen van een cursus over computergebruik: cursuskosten;
— belemmeringen voor het volgen van een cursus over computergebruik: geen geschikte cursus beschikbaar;
— belemmeringen voor het volgen van een cursus over computergebruik: cursussen zijn te moeilijk.
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2. DEKKING
a) De te vertegenwoordigen statistische eenheden voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde kenmerken
die betrekking hebben op huishoudens, zijn huishoudens waarvan ten minste één lid tot de leeftijdsgroep 16-74
behoort.
b) De te vertegenwoordigen statistische eenheden voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde kenmerken
die betrekking hebben op particulieren, zijn particulieren in de leeftijdsgroep 16-74.
c) Het geografische bereik omvat de huishoudens en/of particulieren die op het grondgebied van de lidstaat wonen.
3. REFERENTIEPERIODE
De referentieperiode voor de te verzamelen statistieken is het eerste kwartaal van 2007.
4. ONDERVERDELINGEN
a) Voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan die betrekking hebben
op huishoudens, worden de volgende achtergrondkenmerken verzameld:
— geografische locatie: wonen in regio’s van doelstelling 1 (met inbegrip van regio’s die overgangssteun ontvangen
of regio’s van phasing-out-doelstelling 1); wonen in andere regio’s;
— urbanisatiegraad: wonen in dichtbevolkte gebieden; wonen in gebieden met middelhoge bevolkingsdichtheid;
wonen in dunbevolkte gebieden;
— type huishouden: aantal personen in het huishouden (afzonderlijk te verzamelen: aantal kinderen onder 16);
— (facultatief) nettomaandinkomen van het huishouden (te verzamelen als waarde of door middel van kwartielen).
b) Voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan die betrekking hebben
op particulieren, worden de volgende achtergrondkenmerken verzameld:
— geografische locatie: wonen in regio’s van doelstelling 1 (met inbegrip van regio’s die overgangssteun ontvangen
of regio’s van phasing-out-doelstelling 1); wonen in andere regio’s;
— urbanisatiegraad: wonen in dichtbevolkte gebieden; wonen in gebieden met middelhoge bevolkingsdichtheid;
wonen in dunbevolkte gebieden;
— geslacht: mannelijk; vrouwelijk;
— leeftijdsgroep: onder 16 (facultatief); 16 tot 24; 25 tot 34; 35 tot 44; 45 tot 54; 55 tot 64; 65 tot 74; boven 74 (facultatief);
— hoogste voltooide onderwijsniveau overeenkomstig de International Standard Classification of Educational Levels
(ISCED 97): laag (ISCED 0, 1 of 2); middelhoog (ISCED 3 of 4); hoog (ISCED 5 of 6);
— werkstatus: werknemer of zelfstandige, inclusief meewerkende gezinsleden; werkloos; student die geen deel
uitmaakt van de arbeidskrachten; andere, geen deel uitmakend van de arbeidskrachten;
— beroep overeenkomstig de International Standard Classification of Occupations (ISCO-88 (COM)): handarbeider,
hoofdarbeider; ICT-werker, niet-ICT-werker.
5. PERIODICITEIT
De gegevens worden eenmaal verstrekt voor het jaar 2007.
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6. TERMIJNEN VOOR DE INDIENING VAN DE RESULTATEN
a) De geaggregeerde gegevens, waar nodig gemarkeerd als vertrouwelijk of onbetrouwbaar, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 5 oktober 2007 aan Eurostat toegezonden. Tegen die
datum moet de dataset voltooid, gevalideerd en goedgekeurd zijn. Voor het tabellarische, machinaal lees bare
transmissieformaat moeten de instructies van Eurostat worden gevolgd.

b) De metagegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 31 mei 2007 aan
Eurostat toegezonden. Voor de metagegevens wordt gebruikgemaakt van het door Eurostat verstrekte verslagmodel.

c) Het verslag over de kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 808/2004, wordt uiterlijk
op 5 november 2007 aan Eurostat toegezonden. Voor het verslag over de kwaliteit wordt gebruikgemaakt van het
door Eurostat verstrekte verslagmodel.
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VERORDENING (EG) Nr. 1032/2006 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2006
tot vaststelling van de eisen voor automatische systemen voor de uitwisseling van vluchtgegevens
met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden
(Voor de EER relevante tekst)

Eurocontrol-normen en tot wijziging van Richtlijn
97/15/EG tot bekrachtiging van Eurocontrol-normen en
tot wijziging van Richtlijn 93/65/EEG van de Raad (3)
gevoegd. Dit betekent dat deze norm verplicht moet
worden nageleefd wanneer in de Gemeenschap nieuwe
systemen voor de verwerking van vluchtgegevens worden
gekocht. Aangezien Verordening (EG) nr. 2082/2000
met ingang van 20 oktober 2005 is ingetrokken, moet
de Gemeenschapswetgeving worden bijgewerkt om de
samenhang van de relevante regelgeving te garanderen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging („de interoperabiliteitsverordening”) (1), en met name op
artikel 3, lid 1,
Gelet op Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van
het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke
Europese luchtruim („de kaderverordening”) (2), en met name op
artikel 8, lid 2,

(4)

Deze verordening heeft geen betrekking op militaire operaties en trainingen in de zin van artikel 1, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 549/2004.

(5)

In een verklaring over militaire kwesties die verband
houden met het gemeenschappelijke Europese luchtruim (4) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden samen
te werken, rekening houdende met nationale militaire
eisen, zodat het concept van flexibel gebruik van het
luchtruim door alle gebruikers van het luchtruim volledig
en uniform wordt toegepast in alle lidstaten.

(6)

Om het concept „flexibel gebruik van het luchtruim”,
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 22, van Verordening
(EG) nr. 549/2004, te kunnen toepassen, moeten systemen voor de tijdige uitwisseling van vluchtgegevens tussen luchtverkeersleidingseenheden en militaire luchtverkeersleidingseenheden worden opgezet.

(7)

De eenheden voor algemene verkeersleiding moeten geautomatiseerde processen voor de aanmelding en eerste
coördinatie toepassen om zowel de overdragende als de
ontvangende eenheden samenhangende vluchtinformatie
te verstrekken en om de coördinatie van de geplande
overdracht van vluchten te ondersteunen. Voor deze geautomatiseerde processen zijn in Verordening (EG) nr.
2082/2000 normen vastgesteld die moeten worden toegepast vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
verordening.

(8)

Vluchtinformatie die tijdens het proces van eerste coördinatie is doorgegeven, moet worden bijgewerkt. Geautomatiseerde processen moeten daarom geleidelijk verder
worden ontwikkeld en moeten voorzien in de mogelijkheid om informatie over vluchten die eerder al het voorwerp vormden van een eerste coördinatie, te herzien of
om de coördinatie te beëindigen wanneer de ontvangende eenheid niet meer betrokken is bij de vlucht.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Om het luchtverkeer te kunnen beheren zijn veilige en
efficiënte mechanismen nodig voor de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden. In het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging kunnen dergelijke mechanismen alleen
tot stand worden gebracht als vluchtgegevens automatisch worden uitgewisseld tussen systemen voor de verwerking van die gegevens. Uit onderzoek naar de huidige
situatie in de Gemeenschap is gebleken dat deze mechanismen in sommige lidstaten nog niet goed genoeg werken en moeten worden verbeterd. Het is daarom nodig
eisen voor systemen voor de verwerking van vluchtgegevens vast te stellen, met name wat de interoperabiliteit,
prestaties en dienstverleningskwaliteit van hun functies
voor de uitwisseling van vluchtgegevens betreft.
Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr.
549/2004 heeft de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol) het mandaat gekregen om eisen op te stellen voor automatische systemen
voor de uitwisseling van vluchtgegevens met het oog op
de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten.
Deze verordening is gebaseerd op het uit dat mandaat
voortgevloeide verslag van 31 maart 2005.
De Eurocontrol-norm voor on-linegegevensuitwisseling is
als bijlage bij Verordening (EG) nr. 2082/2000 van de
Commissie van 6 september 2000 tot bekrachtiging van

(1) PB L 96 van 31.3.2004, blz. 26.
(2) PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1.

(3) PB L 254 van 9.10.2000, blz. 1.
(4) PB L 96 van 31.3.2004, blz. 9.
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(10)

(11)

(12)

(13)
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Ook luchtverkeersleidingseenheden die geen eenheden
voor algemene verkeersleiding zijn, kunnen baat hebben
bij de implementatie van geautomatiseerde processen
voor aanmelding, eerste coördinatie, herziening van de
coördinatie en beëindiging van de coördinatie van vluchten. Indien zij ervoor kiezen deze processen toe te passen, houdt de noodzaak van interoperabiliteit van het
Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (EATMN)
in dat zij dezelfde eisen naleven als de eenheden voor
algemene verkeersleiding.
Een tijdige uitwisseling van vluchtgegevens tussen eenheden voor luchtverkeersdiensten en militaire luchtverkeersleidingseenheden moet berusten op een voortgaande
ontwikkeling van geautomatiseerde processen. In een
eerste fase moet worden voorzien in de overdracht van
elementaire vluchtgegevens tussen de desbetreffende civiele en militaire eenheden, met de mogelijkheid om
deze gegevens zo nodig bij te werken.
De coördinatie tussen luchtverkeersleidingseenheden of
tussen eenheden voor luchtverkeersdiensten en militaire
luchtverkeersleidingseenheden kan nog verder worden
verbeterd door aanvullende geautomatiseerde processen.
Indien deze eenheden ervoor kiezen aanvullende geautomatiseerde processen toe te passen, houdt de noodzaak
van interoperabiliteit van het EATMN in dat zij geharmoniseerde eisen op deze processen toepassen.
Om hogere niveaus van interoperabiliteit te kunnen bereiken, moet de tenuitvoerlegging van deze verordening
verdere ontwikkelingen mogelijk maken.
Teneinde de bestaande veiligheidsniveaus van de exploitatie te handhaven of te verhogen, dienen de lidstaten
ervoor te zorgen dat door de betrokkenen een veiligheidsbeoordeling wordt verricht, met inbegrip van de
procedures voor vaststelling van de gevaren en voor risicobeoordeling en -beperking. Geharmoniseerde toepassing van deze processen op de onder deze verordening
vallende systemen vergt dat specifieke veiligheidseisen
worden vastgesteld voor alle verplichte voorschriften inzake interoperabiliteit, prestaties en kwaliteit van de
dienstverlening.
Overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr. 552/2004 moet in de implementatiemaatregelen voor de interoperabiliteit worden beschreven
welke specifieke procedures voor de beoordeling van de
conformiteit moeten worden gebruikt om de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik van onderdelen en de
verificatie van systemen te beoordelen.

(15)

Overeenkomstig artikel 10, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 552/2004 mogen de data voor de toepassing van de overgangsbepalingen in de desbetreffende
implementatiemaatregelen voor de interoperabiliteit worden vastgesteld.

(16)

Fabrikanten en dienstverleners in de sector luchtvaartnavigatie moeten de nodige tijd krijgen om nieuwe onder-
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delen en systemen te ontwikkelen die voldoen aan de
nieuwe technische eisen.
(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 549/2004 opgerichte Comité voor
het gemeenschappelijk luchtruim,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
1.
Deze verordening stelt eisen vast voor de automatische
uitwisseling van vluchtgegevens met het oog op de aanmelding,
coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden en met het oog op civiel-militaire coördinatie.
2.

Deze verordening is van toepassing op:

a) systemen voor de verwerking van vluchtgegevens die worden
gebruikt door luchtverkeersleidingseenheden die diensten
voor het algemene luchtverkeer verlenen;
b) systemen voor de uitwisseling van vluchtgegevens ter ondersteuning van de coördinatie tussen eenheden voor luchtverkeersdiensten en militaire luchtverkeersleidingseenheden.
3.
Deze verordening is niet van toepassing op de uitwisseling
van vluchtgegevens tussen luchtverkeersleidingseenheden die gebruikmaken van de in lid 2 genoemde systemen voor de verwerking van vluchtgegevens waarvoor de onder deze verordening vallende vluchtgegevens door middel van een gemeenschappelijk systeem worden gesynchroniseerd.
Artikel 2
Definities
1.
Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van Verordening (EG) nr. 549/2004.
2.

Naast de in lid 1 bedoelde definities wordt verstaan onder:

1) „aanmelding”: de verzending van gegevens door de overdragende eenheid om het systeem van de ontvangende
eenheid bij te werken ter voorbereiding van de coördinatie;
2) „coördinatie”: de handeling waarbij luchtverkeersleidingseenheden de geplande doortocht van vluchten over de gemeenschappelijke grens coördineren om de veiligheid van
die vluchten te garanderen;
3) „luchtverkeersleidingseenheid” (ATC-eenheid): eenheid voor
algemene verkeersleiding, eenheid voor naderingsverkeersleiding of eenheid voor plaatselijke verkeersleiding;
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4) „civiel-militaire coördinatie”: de coördinatie tussen civiele en
militaire partijen die de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen en overeenstemming te bereiken over te
nemen maatregelen;
5) „systeem voor de verwerking van vluchtgegevens”: het gedeelte van een systeem voor luchtverkeersdiensten dat
vliegplangegevens en daarmee samenhangende berichten
ontvangt, automatisch verwerkt en verspreidt onder de
werkstations van de luchtverkeersleidingseenheden;
6) „eenheid voor luchtverkeersdiensten” (ATS-eenheid): een civiele of militaire eenheid die verantwoordelijk is voor het
verlenen van luchtverkeersdiensten;
7) „militaire luchtverkeersleidingseenheid”: een vaste of mobiele militaire eenheid die het militaire luchtverkeer beheert
en/of andere activiteiten uitvoert die door hun specifieke
aard de reservering of beperking van het luchtruim vereisen;

L 186/29

16) „secundaire surveillanceradar” (SSR): een surveillanceradarsysteem dat gebruikmaakt van zenders of ontvangers en
transponders;
17) „verklaring van overeenstemming”: een akkoord tussen
twee aangrenzende luchtverkeersleidingseenheden waarin
zij vastleggen hoe hun verantwoordelijkheden moeten worden gecoördineerd;
18) „punt waarop de verkeersleiding wordt overgedragen”: een
punt op het vliegpad van een vliegtuig waarop de verantwoordelijkheid voor het verlenen van luchtverkeersdiensten
aan het vliegtuig wordt overgedragen van de ene luchtverkeersleidingseenheid aan de volgende;
19) „coördinatiegegevens”: gegevens die van belang zijn voor
het operationele personeel in verband met het proces van
aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het
proces van civiel-militaire coördinatie;

8) „overdragende eenheid”: de luchtverkeersleidingseenheid die
de verantwoordelijkheid voor het verlenen van een luchtverkeersdienst aan een vliegtuig overdraagt aan de volgende
luchtverkeersleidingseenheid langs de vliegroute;

20) „overdrachtsvliegniveau”: het tijdens de coördinatie overeengekomen vliegniveau wanneer het vliegtuig zich in horizontale vlucht bevindt, of het goedgekeurde vliegniveau
waarnaar het vliegtuig zich mag begeven wanneer het
naar het coördinatiepunt stijgt of daalt;

9) „ontvangende eenheid”: de luchtverkeersleidingseenheid die
gegevens ontvangt;

21) „aanvaardende eenheid”: de volgende luchtverkeersleidingseenheid die de leiding van een vliegtuig overneemt;

10) „grens”: een lateraal of verticaal vlak dat het luchtruim
afbakent waarin een luchtverkeersleidingseenheid luchtverkeersdiensten verleent;

22) „coördinatiepunt” (COP): een punt op of in de nabijheid
van de grens dat door de luchtverkeersleidingseenheden
wordt gebruikt en waarnaar in de coördinatieprocessen
wordt verwezen;

11) „eenheid voor algemene verkeersleiding” (ACC): een eenheid
die is opgericht om luchtverkeersleidingsdiensten te verlenen aan de gecontroleerde vluchten in de gebieden onder
haar verantwoordelijkheid;
12) „werkstation”: het meubilair en de technische apparatuur
die door personeelsleden van de luchtverkeersdiensten worden gebruikt om hun taken uit te voeren;
13) „vliegplan”: aan eenheden voor luchtverkeersdiensten verstrekte specifieke informatie over een voorgenomen vlucht
of deel van een vlucht van een vliegtuig;
14) „waarschuwing”: een boodschap die in een werkstation
wordt weergegeven wanneer het geautomatiseerde coördinatieproces niet is geslaagd;
15) „geraamde gegevens”: het coördinatiepunt, het geraamde
tijdstip en het verwachte vliegniveau van een vliegtuig op
het coördinatiepunt;

23) „aanmeldingseenheid”: de luchtverkeersleidingseenheid die
de aanmeldingsinformatie heeft ontvangen;
24) „correlatie”: het proces waarbij de gegevens van het vliegplan en het radarspoor van een vliegtuig met elkaar in
verband worden gebracht;
25) „vrijgave”: de handeling waarbij een luchtverkeersleider die
een vliegtuig overdraagt, de luchtverkeersleider bij de aanvaardende eenheid machtigt het vliegtuig luchtverkeersleidingsinstructies te geven alvorens dit het punt waarop de
verkeersleiding wordt overgedragen, passeert;
26) „beschikbaarheid”: de mate waarin een systeem of onderdeel operationeel en toegankelijk is wanneer er een beroep
op wordt gedaan;
27) „betrouwbaarheid”: de waarschijnlijkheid dat de grondinstallatie binnen de gespecificeerde toleranties werkt.
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Artikel 3
Eisen inzake interoperabiliteit en prestaties
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tioneel bindend voor beide luchtverkeersleidingseenheden, tenzij
de coördinatie wordt beëindigd of herzien.

1.
De verleners van luchtvaartnavigatiediensten zien erop toe
dat de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde systemen die
worden gebruikt door eenheden voor algemene verkeersleiding,
voldoen aan de in bijlage I, delen A en B, genoemde eisen
inzake interoperabiliteit en prestaties.

2.
Voor een vlucht waarvoor de coördinatie wordt herzien,
zijn de overeengekomen overdrachtsvoorwaarden operationeel
bindend voor beide luchtverkeersleidingseenheden, tenzij de coördinatie wordt beëindigd of de voorwaarden verder worden
herzien.

2.
Verleners van luchtvaartnavigatiediensten die in hun verklaring van overeenstemming hebben vermeld dat zij de aanmelding, de eerste coördinatie, de herziening van de coördinatie,
de beëindiging van de coördinatie, de basisvluchtgegevens of de
wijziging van de gegevensprocessen met betrekking tot basisvluchtgegevens tussen luchtverkeersleidingseenheden die geen
eenheid voor algemene verkeersleiding zijn, zullen verrichten,
zien erop toe dat de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde
systemen voldoen aan de in bijlage I, delen A en B, genoemde
eisen inzake interoperabiliteit en prestaties.

3.
Indien niet wordt bevestigd dat de herziening of beëindiging van de coördinatie met inachtneming van de toepasselijke
eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening is voltooid, neemt
de overdragende eenheid het initiatief tot mondelinge coördinatie.

3.
Verleners van luchtvaartnavigatiediensten die in hun verklaring van overeenstemming hebben vermeld dat zij de aan het
vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie, de wijziging
van de frequentie of de handmatige uitvoering van de communicatieprocessen zullen verrichten, zien erop toe dat de in artikel
1, lid 2, onder a), bedoelde systemen voldoen aan de in bijlage I,
delen A en C, genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties.
4.
De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 1, lid 2, onder
b), bedoelde systemen voldoen aan de in bijlage I, delen A en B,
genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties, wat de
basisvluchtgegevens en de processen voor de wijziging van de
basisvluchtgegevens betreft.
5.
Wanneer eenheden voor luchtverkeersdiensten en militaire
luchtverkeersleidingseenheden tussen hun in artikel 1, lid 2,
onder b), bedoelde systemen de processen inzake de aanmelding
van het voornemen om het luchtruim te doorkruisen, het verzoek om toestemming tot doorkruisen, het tegenvoorstel inzake
toestemming tot doorkruisen of de annulering van het doorkruisen verrichten, zien de lidstaten erop toe dat deze systemen
voldoen aan de in bijlage I, delen A en C, genoemde eisen
inzake interoperabiliteit en prestaties.

Artikel 6
Eisen inzake veiligheid
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat alle wijzigingen in bestaande onder deze verordening vallende automatische systemen voor de uitwisseling van vluchtgegevens dan wel de invoering van nieuwe systemen worden
voorafgegaan door een veiligheidsbeoordeling, met inbegrip
van de procedures voor vaststelling van de gevaren en voor
risicobeoordeling en -beperking, uit te voeren door de betrokken partijen.
Bij deze veiligheidsbeoordeling worden ten minste de in bijlage
III genoemde eisen inzake veiligheid in acht genomen.
Artikel 7
Conformiteit of gebruiksgeschiktheid van onderdelen
Alvorens een in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 552/2004
bedoelde EC-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor
gebruik af te geven, beoordelen de fabrikanten van onderdelen
van de in artikel 1, lid 2, onder a) en b), bedoelde systemen de
conformiteit of gebruiksgeschiktheid van deze onderdelen overeenkomstig de eisen van bijlage IV, deel A.
Artikel 8
Verificatie van de systemen

Artikel 4
Eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening
1.
Verleners van luchtvaartnavigatiediensten zien erop toe dat
de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde systemen voldoen aan
de in bijlage II genoemde eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening.
2.
De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 1, lid 2, onder
b), bedoelde systemen voldoen aan de in bijlage II genoemde
eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening.
Artikel 5
Verwante procedures
1.
Voor een vlucht waarvoor een eerste coördinatie plaatsvindt, zijn de overeengekomen overdrachtsvoorwaarden opera-

1.
Verleners van luchtvaartnavigatiediensten die kunnen aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden van bijlage V, voeren
een verificatie uit van de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde
systemen, overeenkomstig de eisen van bijlage IV, deel B.
2.
Verleners van luchtvaartnavigatiediensten die niet kunnen
aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden van bijlage V,
besteden de verificatie van de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde systemen uit aan een aangemelde instantie. Die instantie
voert de verificatie uit overeenkomstig de eisen van bijlage IV,
deel C.
3.
De lidstaten zien erop toe dat uit de verificatie van de in
artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde systemen blijkt dat deze
systemen voldoen aan de in deze verordening genoemde eisen
inzake interoperabiliteit en prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid.
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Artikel 9
Naleving
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de naleving van
deze verordening te garanderen.
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2.
De overgangsbepalingen van artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 552/2004 zijn met ingang van 31 december
2012 van toepassing op de in artikel 1, lid 2, van de onderhavige verordening bedoelde systemen.
Artikel 11

Artikel 10

Inwerkingtreding

Overgangsbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

1.
De overgangsbepalingen van artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 552/2004 zijn vanaf de inwerkingtreding van
de onderhavige verordening van toepassing op de in artikel 1,
lid 2, bedoelde systemen van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (EATMN-systemen) wat de aanmelding en
eerste coördinatie betreft.
Zij zijn met ingang van 1 januari 2009 op de EATMN-systemen
van toepassing wat de herziening van de coördinatie, de beëindiging van de coördinatie, de basisvluchtgegevens en de wijziging van de basisvluchtgegevens betreft.

Zij is met ingang van 1 januari 2009 van toepassing op alle in
artikel 1, lid 2, bedoelde EATMN-systemen wat de herziening
van de coördinatie, de beëindiging van coördinatie, de basisvluchtgegevens en de wijziging van de basisvluchtgegevens betreft.
Zij is met ingang van 31 december 2012 van toepassing op alle
in artikel 1, lid 2, bedoelde EATMN-systemen die op die datum
in gebruik zijn.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 juli 2006.
Voor de Commissie
Jacques BARROT

Vice-voorzitter
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BIJLAGE I
Eisen inzake interoperabiliteit en prestaties
(bedoeld in artikel 3)
DEEL A: ALGEMENE EISEN
1.

SYSTEEMEISEN

1.1. Het systeem moet alle informatie verstrekken die nodig is voor de weergave, verwerking en samenstelling van de
systeeminformatie die in de gespecificeerde processen wordt uitgewisseld.
1.2. Het systeem moet in staat zijn om vluchtinformatie die relevant is voor de processen met betrekking tot de
aanmelding, de coördinatie en de overdracht en de civiel-militaire coördinatie, automatisch te ontvangen, op te
slaan, te verwerken, op te vragen, weer te geven en door te sturen.
1.3. Het systeem moet een waarschuwing geven wanneer storingen of anomalieën van de informatieuitwisselingsinfrastructuur worden vastgesteld.
1.4. Het systeem moet in staat zijn waarschuwingen met betrekking tot de uitwisseling van systeeminformatie te geven
aan de relevante werkstations.
1.5. Het systeem moet het personeel van de luchtverkeersleidingseenheden in staat stellen om de vluchtinformatie die
relevant is voor de processen, te wijzigen.
1.6. Het systeem moet in staat zijn om het personeel van de luchtverkeersleidingseenheden informatie te verstrekken over
de status van de relevante processen voor de uitwisseling van systeeminformatie.
2.

REGISTRATIE VAN GEGEVENS OVER DE UITWISSELING VAN SYSTEEMINFORMATIE

2.1. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten registreert de gegevens over de uitwisseling van systeeminformatie op
een zodanige wijze dat de geregistreerde gegevens kunnen worden opgevraagd en weergegeven.

DEEL B: EISEN MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTE PROCESSEN DIE DOOR DE UITWISSELING VAN
SYSTEEMINFORMATIE WORDEN ONDERSTEUND
1.

AANMELDING

1.1.

Betrokken vluchtinformatie

1.1.1. Het proces van aanmelding heeft betrekking op minstens de volgende informatie:
— de identificatie van het vliegtuig;
— type en code van de SSR (indien beschikbaar);
— de luchthaven van vertrek;
— de geraamde gegevens;
— de luchthaven van bestemming;
— aantal vliegtuigen en vliegtuigtype;
— het vluchttype;
— de mogelijkheden en status van de apparatuur.
1.1.2. De informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” moet minstens betrekking hebben op de
gereduceerde verticale separatieminima (RVSM) en op de mogelijkheid om met 8,33 KHz frequentieseparatie te
ontvangen en uit te zenden.
1.1.3. In de verklaring van overeenstemming kan bepaald zijn op welke andere gegevens de informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” betrekking moet hebben.
1.2.

Regels voor de toepassing

1.2.1. Het aanmeldingsproces dient minstens één keer plaats te vinden voor elke in aanmerking komende vlucht die
volgens de planning de grens zal overschrijden, tenzij de vlucht vóór vertrek aan aanmeldings- en coördinatieprocessen werd onderworpen.
1.2.2. De criteria waaraan vluchten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor grensoverschrijdende aanmelding
moeten overeenstemmen met de bepalingen van de verklaringen van overeenstemming.
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1.2.3. Als het aanmeldingsproces niet tegen een door beide partijen overeengekomen tijdstip voorafgaand aan het proces
van eerste coördinatie kan worden uitgevoerd, wordt het in het proces van eerste coördinatie geïntegreerd.
1.2.4. Als het aanmeldingsproces wordt uitgevoerd, dient het vóór het proces van eerste coördinatie plaats te vinden.
1.2.5. Het aanmeldingsproces wordt opnieuw uitgevoerd telkens als vóór het proces van eerste coördinatie een wijziging
wordt aangebracht aan een van de volgende gegevens:
— het coördinatiepunt;
— de verwachte code van de secundaire surveillanceradar op het punt waarop de verkeersleiding wordt overgedragen;
— de luchthaven van bestemming;
— het vliegtuigtype;
— de mogelijkheden en status van de apparatuur.
1.2.6. Wanneer een tegenstrijdigheid wordt vastgesteld tussen de doorgestuurde gegevens en de overeenkomstige gegevens in het ontvangende systeem of wanneer dergelijke informatie niet beschikbaar is en dit aanleiding geeft tot
corrigerende maatregelen bij de ontvangst van de volgende gegevens voor eerste coördinatie, wordt een passend
werkstation belast met de oplossing van deze tegenstrijdigheid.
1.3.

Tijdscriteria voor het op gang brengen van het aanmeldingsproces

1.3.1. Het aanmeldingsproces wordt een bepaald aantal minuten vóór het tijdstip waarop het vliegtuig volgens de
ramingen het coördinatiepunt zal bereiken, op gang gebracht.
1.3.2. De aanmeldingsparameter(s) wordt (worden) vermeld in de verklaringen van overeenstemming tussen de betrokken
luchtverkeersleidingseenheden.
1.3.3. De aanmeldingsparameter(s) mag (mogen) voor elk van de coördinatiepunten afzonderlijk worden vastgesteld.
2.

EERSTE COÖRDINATIE

2.1.

Betrokken vluchtinformatie

2.1.1. Het proces van eerste coördinatie heeft betrekking op minstens de volgende informatie:
— de identificatie van het vliegtuig,
— type en code van de SSR (indien beschikbaar),
— de luchthaven van vertrek,
— de geraamde gegevens,
— de luchthaven van bestemming,
— aantal vliegtuigen en vliegtuigtype,
— het vluchttype,
— de mogelijkheden en status van de apparatuur.
2.1.2. De informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” moet minstens betrekking hebben op de
gereduceerde verticale separatieminima (RVSM) en op de mogelijkheid om met 8,33 KHz frequentieseparatie te
ontvangen en uit te zenden.
2.1.3. In de verklaring van overeenstemming kan bepaald zijn op welke andere gegevens de informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” betrekking moet hebben.
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Regels voor de toepassing

2.2.1. Het proces van eerste coördinatie wordt toegepast op alle in aanmerking komende vluchten die volgens de
planning de grenzen zullen overschrijden.
2.2.2. De criteria waaraan vluchten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor grensoverschrijdende eerste
coördinatie moeten overeenstemmen met de bepalingen van de verklaringen van overeenstemming.
2.2.3. Tenzij het proces van eerste coördinatie al handmatig op gang is gebracht, wordt het automatisch op gang
gebracht op:
— een bilateraal overeengekomen tijdstip vóór het tijdstip waarop het vliegtuig volgens de ramingen het coördinatiepunt zal bereiken, of
— het tijdstip waarop de vlucht zich op een bilateraal overeengekomen afstand van het coördinatiepunt bevindt,
overeenkomstig de verklaringen van overeenstemming.
2.2.4. Het proces van eerste coördinatie wordt slechts één keer uitgevoerd, tenzij het proces voor beëindiging van de
coördinatie op gang wordt gebracht.
2.2.5. Na het proces voor beëindiging van de coördinatie kan het proces van eerste coördinatie opnieuw op gang worden
gebracht met dezelfde eenheid.
2.2.6. De overdragende eenheid wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van eerste coördinatie, met
inbegrip van de bevestiging van de ontvangende eenheid — de vlucht wordt dan als „gecoördineerd” beschouwd.
2.2.7. Als de voltooiing van het proces van eerste coördinatie niet wordt bevestigd, met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt het werkstation dat binnen de overdragende eenheid
verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vlucht, gewaarschuwd.
2.2.8. De informatie over de eerste coördinatie wordt kenbaar gemaakt op het desbetreffende werkstation in de ontvangende eenheid.
3.

HERZIENING VAN DE COÖRDINATIE

3.1.

Betrokken vluchtinformatie

3.1.1. Het proces voor de herziening van de coördinatie moet aansluiten bij het voorafgaande proces van coördinatie van
de vlucht.
3.1.2. In het kader van het proces voor de herziening van de coördinatie wordt de volgende vluchtinformatie verstrekt,
indien deze is gewijzigd:
— type en code van de SSR,
— het geraamde tijdstip en vliegniveau,
— de mogelijkheden en status van de apparatuur.
3.1.3. Voorzover bilateraal overeengekomen heeft de herziening van de coördinatie betrekking op de volgende gegevens,
indien deze zijn gewijzigd:
— het coördinatiepunt,
— de route.
3.2.

Regels voor de toepassing

3.2.1. Het proces voor de herziening van de coördinatie kan een of meerdere keren plaatsvinden met de eenheid die de
vlucht op dit ogenblik coördineert.
3.2.2. Het proces voor de herziening van de coördinatie vindt plaats wanneer:
— het voorziene tijdstip waarop de vlucht voorbij het coördinatiepunt vliegt, met meer dan een bilateraal
overeengekomen waarde afwijkt van het eerder verstrekte tijdstip;
— het (de) overdrachtsniveau(s), de SSR-code of de mogelijkheden en status van de apparatuur afwijken van de
eerder verstrekte informatie.
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3.2.3. Voorzover bilateraal overeengekomen, vindt het proces voor de herziening van de coördinatie plaats wanneer zich
wijzigingen voordoen in:
— het coördinatiepunt,
— de route.
3.2.4. De overdragende eenheid wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces voor de herziening van de
coördinatie, met inbegrip van de bevestiging van de ontvangende eenheid.
3.2.5. Als de voltooiing van het proces voor de herziening van de coördinatie niet wordt bevestigd, met inachtneming
van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het
werkstation dat binnen de overdragende eenheid verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vlucht.
3.2.6. Het proces voor de herziening van de coördinatie vindt onmiddellijk na de relevante invoer of wijziging plaats.
3.2.7. Het proces voor de herziening van de coördinatie mag niet meer plaatsvinden wanneer de vlucht zich op een
bilateraal overeengekomen tijd/afstand bevindt van het punt waarop de verkeersleiding wordt overgedragen, overeenkomstig de verklaringen van overeenstemming.
3.2.8. De informatie over de herziening van de coördinatie wordt kenbaar gemaakt op het desbetreffende werkstation in
de ontvangende eenheid.
4.

BEËINDIGING VAN DE COÖRDINATIE

4.1.

Betrokken vluchtinformatie

4.1.1. Het proces voor de beëindiging van de coördinatie moet aansluiten bij het voorafgaande aanmeldings- of coördinatieproces dat wordt geannuleerd.
4.2.

Regels voor de toepassing

4.2.1. Het proces voor de beëindiging van de coördinatie vindt plaats met de eenheid van een gecoördineerde vlucht
wanneer:
— de eenheid niet langer de volgende eenheid in de coördinatiereeks is;
— het vliegplan in de verzendende eenheid wordt geannuleerd en de coördinatie niet langer relevant is;
— de voorgaande eenheid meedeelt dat de coördinatie van de vlucht wordt beëindigd.
4.2.2. Het proces voor de beëindiging van de coördinatie kan plaatsvinden met de eenheid van de gecoördineerde vlucht
wanneer:
— de eenheid niet langer de volgende eenheid in de coördinatiereeks is;
— het vliegplan in de verzendende eenheid wordt geannuleerd en de coördinatie niet langer relevant is;
— de voorgaande eenheid meedeelt dat de coördinatie van de vlucht wordt beëindigd;
— de vlucht onderweg vertraging oploopt en de raming niet automatisch kan worden herzien.
4.2.3. De overdragende eenheid wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces voor de beëindiging van de
coördinatie, met inbegrip van de bevestiging van de ontvangende eenheid.
4.2.4. Als de voltooiing van het proces voor de beëindiging van de coördinatie niet wordt bevestigd, met inachtneming
van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het
werkstation dat binnen de overdragende eenheid verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vlucht.
4.2.5. De informatie over de beëindiging van de coördinatie wordt kenbaar gemaakt op het desbetreffende werkstation in
de aanmeldingseenheid of in de eenheid waarbij de coördinatie is geannuleerd.
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5.1.1. Het proces van basisvluchtgegevens heeft betrekking op minstens de volgende informatie:
— de identificatie van het vliegtuig,
— type en code van de SSR.
5.1.2. Voor alle aanvullende informatie die in het kader van het proces van basisvluchtgegevens wordt verstrekt, is
bilaterale overeenstemming nodig.
5.2.

Regels voor de toepassing

5.2.1. Het proces van basisvluchtgegevens wordt automatisch uitgevoerd voor elke in aanmerking komende vlucht.
5.2.2. De criteria om in aanmerking te komen voor basisvluchtgegevens moeten overeenstemmen met de verklaringen
van overeenstemming.
5.2.3. De eenheid die de gegevens verstrekt wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van basisvluchtgegevens, met inbegrip van de bevestiging van de ontvangende eenheid.
5.2.4. Als de voltooiing van het proces van basisvluchtgegevens niet wordt bevestigd, met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de eenheid die de gegevens verstrekt.
6.

WIJZIGING VAN BASISVLUCHTGEGEVENS

6.1.

Betrokken vluchtinformatie

6.1.1. Het proces voor de wijziging van basisvluchtgegevens moet aansluiten bij de voorafgaande vlucht waarop een
proces van basisvluchtgegevens is toegepast.
6.1.2. Alle andere informatie die onder het proces voor de wijziging van basisvluchtgegevens valt, en de daarmee
samenhangende criteria voor het verstrekken van die informatie moeten worden vastgelegd in bilaterale overeenkomsten.
6.2.

Regels voor de toepassing

6.2.1. Het proces voor de wijziging van basisvluchtgegevens vindt alleen plaats voor een vlucht die eerder is aangemeld
door een proces van basisvluchtgegevens.
6.2.2. Een wijziging van het proces van basisvluchtgegevens wordt automatisch op gang gebracht overeenkomstig de
bilateraal overeengekomen criteria.
6.2.3. De eenheid die de gegevens verstrekt wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces voor de wijziging
van basisvluchtgegevens, met inbegrip van de bevestiging van de ontvangende eenheid.
6.2.4. Als de voltooiing van het proces voor de wijziging van basisvluchtgegevens niet wordt bevestigd, met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het
desbetreffende werkstation binnen de eenheid die de gegevens verstrekt.
6.2.5. De informatie over de wijziging van basisvluchtgegevens wordt kenbaar gemaakt op het desbetreffende werkstation
in de ontvangende eenheid.

DEEL C: EISEN MET BETREKKING TOT DE FACULTATIEVE PROCESSEN DIE DOOR DE UITWISSELING
VAN SYSTEEMINFORMATIE WORDEN ONDERSTEUND
1.

AAN HET VERTREK VOORAFGAANDE AANMELDING EN COÖRDINATIE

1.1.

Betrokken vluchtinformatie

1.1.1. Het proces van aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie heeft betrekking op minstens de volgende
informatie:
— de identificatie van het vliegtuig,
— type en code van de SSR (indien beschikbaar),
— de luchthaven van vertrek,
— de geraamde vertrektijd of de geraamde gegevens, zoals bilateraal overeengekomen,
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— de luchthaven van bestemming,
— aantal vliegtuigen en vliegtuigtype.
1.1.2. De van een TMA-eenheid of een eenheid voor algemene verkeersleiding afkomstige informatie die onderworpen is
aan het proces van aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie, omvat het volgende:
— het type vlucht,
— de mogelijkheden en status van de apparatuur.
1.1.3. De informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” moet minstens betrekking hebben op de
gereduceerde verticale separatieminima (RVSM) en op de mogelijkheid om met 8,33 KHz frequentieseparatie te
ontvangen en uit te zenden.
1.1.4. In de verklaring van overeenstemming kan bepaald zijn op welke andere gegevens de informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” betrekking moet hebben.
1.2.

Regels voor de toepassing

1.2.1. Processen van aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie vinden één of meer keren plaats voor elke
in aanmerking komende vlucht die volgens de planning de grenzen zal overschrijden, wanneer de vluchttijd van
vertrek tot coördinatiepunt te kort is om de processen van eerste coördinatie of aanmelding uit te voeren.
1.2.2. De criteria waaraan vluchten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor grensoverschrijdende aan het
vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie moeten overeenstemmen met de bepalingen van de verklaringen
van overeenstemming.
1.2.3. De processen van aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie vinden plaats telkens als zich vóór het
vertrek een wijziging voordoet in een onderdeel van de gegevens die onderworpen waren aan het vorige proces
van aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie.
1.2.4. De overdragende eenheid wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie, met inbegrip van de bevestiging van de ontvangende eenheid.
1.2.5. Als de voltooiing van het proces van aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie niet wordt bevestigd,
met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing
getoond op het werkstation dat binnen de overdragende eenheid verantwoordelijk is voor de aanmelding/coördinatie van de vlucht.
1.2.6. De informatie betreffende de aan het vertrek voorafgaande aanmelding en coördinatie wordt kenbaar gemaakt op
het desbetreffende werkstation in de aanmeldingseenheid.
2.

WIJZIGING VAN DE FREQUENTIE

2.1.

Betrokken vluchtinformatie

2.1.1. Het proces van wijziging van de frequentie heeft betrekking op minstens de volgende informatie:
— de identificatie van het vliegtuig.
2.1.2. Het proces van wijziging van de frequentie omvat ook de volgende informatie, voorzover deze beschikbaar is:
— vrijgave-indicatie,
— vrijgegeven vliegniveau,
— toegewezen koers of richting naar een punt, of toestemming voor direct vliegen,
— toegewezen snelheid,
— toegewezen klim-/daalsnelheid.
2.1.3. De gegevens betreffende de wijziging van de frequentie omvatten ook de volgende informatie, voorzover bilateraal
overeengekomen:
— huidige positie,
— opgedragen frequentie.
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Regels voor de toepassing

2.2.1. Het proces van wijziging van de frequentie wordt handmatig op gang gebracht door de overdragende luchtverkeersleider.
2.2.2. De overdragende luchtverkeersleidingseenheid wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van
wijziging van de frequentie, met inbegrip van de bevestiging van de ontvangende eenheid.
2.2.3. Als de voltooiing van het proces van wijziging van de frequentie niet wordt bevestigd, met inachtneming van de
toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende
werkstation binnen de overdragende luchtverkeersleidingseenheid.
2.2.4. De informatie betreffende de wijziging van de frequentie wordt onverwijld kenbaar gemaakt aan de aanvaardende
luchtverkeersleider.
3.

HANDMATIGE OVERNAME VAN COMMUNICATIE

3.1.

Betrokken vluchtinformatie

3.1.1. Het proces van handmatige overname van de communicatie heeft minstens betrekking op de identificatie van het
vliegtuig.
3.2.

Regels voor de toepassing

3.2.1. De aanvaardende eenheid neemt het initiatief voor het proces van handmatige overname wanneer de communicatie
tot stand is gebracht.
3.2.2. De aanvaardende luchtverkeersleidingseenheid wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van
handmatige overname van de communicatie, met inbegrip van de bevestiging van de overdragende eenheid.
3.2.3. Als de voltooiing van het proces van handmatige overname van de communicatie niet wordt bevestigd, met
inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond
op het desbetreffende werkstation binnen de aanvaardende luchtverkeersleidingseenheid.
3.2.4. De informatie betreffende de handmatige overname van de communicatie wordt onverwijld kenbaar gemaakt aan
de luchtverkeersleider in de overdragende eenheid.
4.

BERICHT MET HET VOORNEMEN OM HET LUCHTRUIM TE DOORKRUISEN

4.1.

Betrokken vluchtinformatie

4.1.1. Het proces van het bericht met het voornemen om het luchtruim te doorkruisen heeft betrekking op minstens de
volgende informatie:
— de identificatie van het vliegtuig,
— type en code van de SSR,
— aantal vliegtuigen en vliegtuigtype,
— de identificatiecode van de bevoegde sector,
— de doorvliegroute, inclusief de geraamde tijdstippen en vliegniveaus voor elk punt van de route.
4.2.

Regels voor de toepassing

4.2.1. Het proces van het bericht met het voornemen om het luchtruim te doorkruisen wordt ofwel handmatig op gang
gebracht door de luchtverkeersleider, ofwel automatisch, zoals beschreven in de verklaringen van overeenstemming.
4.2.2. De luchtverkeersleidingseenheid die het bericht verzendt, wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces
van het bericht met het voornemen om het luchtruim te doorkruisen, met inbegrip van de bevestiging van de
eenheid die het bericht ontvangt.
4.2.3. Als de voltooiing van het proces van het bericht met het voornemen om het luchtruim te doorkruisen niet wordt
bevestigd, met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond bij de eenheid die het bericht verzendt.
4.2.4. De informatie betreffende het bericht met het voornemen om het luchtruim te doorkruisen wordt onverwijld
kenbaar gemaakt aan het desbetreffende werkstation in de eenheid die het bericht ontvangt.
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5.

VERZOEK OM TOESTEMMING OM HET LUCHTRUIM TE DOORKRUISEN

5.1.

Betrokken vluchtinformatie

5.1.1. Het proces van verzoek om toestemming om het luchtruim te doorkruisen heeft betrekking op minstens de
volgende informatie:
— de identificatie van het vliegtuig,
— type en code van de SSR,
— aantal vliegtuigen en vliegtuigtype,
— de identificatiecode van de bevoegde sector,
— doorvliegroute, inclusief de geraamde tijdstippen en vliegniveaus voor elk punt van de route.
5.1.2. Voorzover bilateraal overeengekomen wordt in een verzoek om toestemming om het luchtruim te doorkruisen
melding gemaakt van de mogelijkheden en status van de apparatuur.
5.1.3. De informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” moet minstens betrekking hebben op de
gereduceerde verticale separatieminima (RVSM).
5.1.4. De informatie over de „mogelijkheden en status van de apparatuur” kan ook betrekking hebben op andere punten,
zoals bilateraal overeengekomen.
5.2.

Regels voor de toepassing

5.2.1. De luchtverkeersleider neemt het initiatief voor het verzoek om toestemming om het luchtruim te doorkruisen,
overeenkomstig de in de verklaringen van overeenstemming vermelde voorwaarden.
5.2.2. De luchtverkeersleidingseenheid die het verzoek doet, wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van
verzoek om toestemming om het luchtruim te doorkruisen, met inbegrip van de bevestiging van de eenheid die het
verzoek ontvangt.
5.2.3. Als de voltooiing van het proces van verzoek om toestemming om het luchtruim te doorkruisen niet wordt
bevestigd, met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de verzoekende eenheid.
5.2.4. De informatie betreffende het verzoek om toestemming om het luchtruim te doorkruisen wordt kenbaar gemaakt
aan het desbetreffende werkstation in de eenheid die het verzoek ontvangt.
5.3.

Operationeel antwoord

5.3.1. Op een verzoek om toestemming om het luchtruim te doorkruisen wordt geantwoord door:
— een aanvaarding van de voorgestelde route/luchtruimgegevens voor het doorkruisen van het luchtruim, of
— een tegenvoorstel met alternatieve route/luchtruimgegevens voor het doorkruisen van het luchtruim, zoals
genoemd in punt 6, of
— een afwijzing van de voorgestelde route/luchtruimgegevens voor het doorkruisen van het luchtruim.
5.3.2. Indien binnen de bilateraal overeengekomen termijn geen operationeel antwoord is ontvangen, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de verzoekende eenheid.
6.

TEGENVOORSTEL INZAKE TOESTEMMING OM HET LUCHTRUIM TE DOORKRUISEN

6.1.

Betrokken vluchtinformatie

6.1.1. Het proces van een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen moet aansluiten bij de
voorafgaande gecoördineerde vlucht.
6.1.2. Het proces van een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen heeft betrekking op
minstens de volgende informatie:
— de identificatie van het vliegtuig,
— de doorvliegroute, inclusief de geraamde tijdstippen en vliegniveaus voor elk punt van de route.
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Regels voor de toepassing

6.2.1. Het tegenvoorstel moet een nieuw vliegniveau en/of nieuwe vliegroute omvatten.
6.2.2. De eenheid die het tegenvoorstel indient, wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het proces van een
tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen, met inbegrip van de bevestiging van de
eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend.
6.2.3. Als de voltooiing van het proces van een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen niet
wordt bevestigd, met inachtneming van de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een
waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de eenheid die het tegenvoorstel doet.
6.2.4. De informatie betreffende het tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen wordt kenbaar
gemaakt aan het desbetreffende werkstation in de eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend.
6.3.

Operationeel antwoord

6.3.1. De bevestiging van de succesvolle verwerking van de informatie betreffende het tegenvoorstel inzake toestemming
om het luchtruim te doorkruisen in de eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend, wordt gevolgd
door een operationeel antwoord van de eenheid die het oorspronkelijke verzoek heeft ingediend.
6.3.2. Het operationele antwoord op een tegenvoorstel inzake toestemming om het luchtruim te doorkruisen is een
aanvaarding of een afwijzing.
6.3.3. Indien binnen de bilateraal overeengekomen termijn geen operationeel antwoord is ontvangen, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de eenheid die het tegenvoorstel doet.
7.

ANNULERING VAN DE DOORKRUISING

7.1.

Betrokken vluchtinformatie

7.1.1. Het proces van annulering van de doorkruising moet aansluiten bij het voorafgaande aanmeldings- of coördinatieproces dat wordt geannuleerd.
7.2.

Regels voor de toepassing

7.2.1. De voor de vlucht verantwoordelijke eenheid neemt het initiatief voor het proces van annulering van de doorkruising wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:
— de eerder door middel van een proces voor basisvluchtgegevens aangemelde vlucht zal het luchtruim van de
aanmeldingseenheid niet doorkruisen of is niet langer van belang voor de aanmeldingseenheid;
— het luchtruim wordt niet doorkruist op de route die vermeld is in de aanmelding van de doorkruising;
— het luchtruim wordt niet doorkruist volgens de voorwaarden van de onderhandelingen of de voorwaarden die
zijn overeengekomen na overleg over het doorkruisen van een luchtruim.
7.2.2. Een proces van annulering van de doorkruising wordt ofwel automatisch ofwel handmatig door een luchtverkeersleider op gang gebracht overeenkomstig de verklaringen van overeenstemming.
7.2.3. De annulerende eenheid wordt in kennis gesteld van de voltooiing van het annuleringsproces, met inbegrip van de
bevestiging van de aanmeldingseenheid/eenheid waarbij het verzoek is ingediend.
7.2.4. Als de voltooiing van het proces van annulering van de doorkruising niet wordt bevestigd, met inachtneming van
de toepasselijke eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening, wordt een waarschuwing getoond op het desbetreffende werkstation binnen de annulerende eenheid.
7.2.5. De informatie betreffende de annulering van de doorkruising wordt kenbaar gemaakt aan het desbetreffende
werkstation in de aanmeldingseenheid/eenheid waarbij het verzoek is ingediend.
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BIJLAGE II
Eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening
(bedoeld in artikel 4)
1.

Beschikbaarheid, betrouwbaarheid, gegevensbeveiliging en gegevensintegriteit

1.1. De faciliteiten voor de uitwisseling van systeeminformatie moeten beschikbaar zijn tijdens de operationele uren van
de eenheid.
1.2. Alle geplande uitvalperioden zullen bilateraal worden overeengekomen tussen de twee betreffende eenheden.
1.3. Een verbinding voor de uitwisseling van systeeminformatie moet voor minstens 99,86 % betrouwbaar zijn.
1.4. De integriteit en beveiliging van informatie die door middel van faciliteiten voor de uitwisseling van systeeminformatie is uitgewisseld, worden op het passende niveau gegarandeerd overeenkomstig erkende werkwijzen.
2.

Verwerkingstijd

2.1. De verwerkingstijd is de tijd die verloopt tussen het tijdstip waarop het proces op gang wordt gebracht, en het
tijdstip waarop de vereiste bevestiging beschikbaar is in de eenheid die het proces op gang heeft gebracht.
2.2. De operationele antwoorden, voorzover deze vereist zijn, zijn niet begrepen in de verwerkingstijd.
2.3. De maximale verwerkingstijd alvorens een waarschuwing wordt gegenereerd, wordt bilateraal overeengekomen.

BIJLAGE III
Eisen inzake veiligheid
(bedoeld in artikel 6)
1. De kans op gelijktijdige storingen van de uitwisselingen van systeeminformatie en de verbindingen voor mondelinge
grond-grondcommunicatie moet zoveel mogelijk worden beperkt.
2. De in de punten 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 en 6.2.4 van bijlage I, deel B, genoemde eisen inzake
interoperabiliteit en prestaties moeten eveneens als veiligheidseisen worden beschouwd.
3. Voor de processen van herziening van de coördinatie, beëindiging van de coördinatie, basisvluchtgegevens en wijziging van de basisvluchtgegevens, worden de in bijlage II genoemde eisen inzake kwaliteit van de dienstverlening
eveneens als veiligheidseisen beschouwd.
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BIJLAGE IV
DEEL A: EISEN VOOR DE IN ARTIKEL 7 BEDOELDE BEOORDELING VAN DE CONFORMITEIT OF
GEBRUIKSGESCHIKTHEID VAN ONDERDELEN
1. Uit de verificatieactiviteiten moet blijken of de onderdelen voldoen aan de in deze verordening genoemde eisen inzake
interoperabiliteit en prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid en of deze onderdelen, bij toepassing in
een testomgeving, geschikt zijn voor gebruik.
2. De fabrikant beheert de activiteiten voor de conformiteitsbeoordeling en:
— stelt de geschikte testomgeving vast;
— gaat na of in het testplan de onderdelen van de testomgeving zijn beschreven;
— gaat na of het testplan alle van toepassing zijnde eisen omvat;
— ziet toe op de samenhang en de kwaliteit van de technische documentatie en het testplan;
— plant de organisatie van de test, het personeel, de installatie en configuratie van het testplatform;
— voert de inspecties en tests uit, zoals gespecificeerd in het testplan;
— schrijft het verslag waarin de resultaten van de inspecties en tests worden gepresenteerd.
3. De fabrikant ziet erop toe dat de onderdelen die de informatie-uitwisselingen ter ondersteuning van het proces van
aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire coördinatie uitvoeren, in de
testomgeving voldoen aan de in deze verordening genoemde eisen inzake interoperabiliteit, prestaties, kwaliteit van de
dienstverlening en veiligheid.
4. Wanneer de verificatie van de conformiteit of de gebruiksgeschiktheid op bevredigende wijze is voltooid, stelt de
fabrikant op zijn verantwoordelijkheid de EG-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik op, waarin met
name is gespecificeerd aan welke eisen van deze verordening het onderdeel voldoet en waarin de daarmee samenhangende gebruiksvoorwaarden zijn vermeld overeenkomstig bijlage III, punt 3, van de interoperabiliteitsverordening.
DEEL B: EISEN VOOR DE IN ARTIKEL 8, LID 1, BEDOELDE VERIFICATIE VAN DE SYSTEMEN
1. Uit de verificatie van de systemen moet blijken of deze systemen, in een gesimuleerde omgeving die de operationele
context van de systemen weergeeft, voldoen aan de in deze verordening genoemde eisen inzake interoperabiliteit en
prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid.
2. De verificatie van systemen die de informatie-uitwisselingen ter ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire coördinatie uitvoeren, wordt uitgevoerd volgens
passende en erkende testpraktijken.
3. De instrumenten die gebruikt worden voor het testen van de systemen die de informatie-uitwisselingen ter ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire
coördinatie uitvoeren, moeten geschikt zijn voor deze functies.
4. De verificatie van systemen die de informatie-uitwisselingen ter ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire coördinatie uitvoeren, moet de elementen
opleveren voor het in bijlage IV, punt 3, van de interoperabiliteitsverordening genoemde technische dossier, alsook
de volgende elementen:
— de beschrijving van de toepassing;
— het verslag van de inspecties en tests die voltooid zijn alvorens het systeem in gebruik wordt genomen.
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5. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten beheert de verificatieactiviteiten en:

— stelt de gesimuleerde operationele en technische omgeving vast die de operationele omgeving op passende wijze
weergeeft;

— gaat na of in het testplan een beschrijving wordt gegeven van de integratie van informatie-uitwissselingen ter
ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civielmilitaire coördinatie in het systeem dat in een gesimuleerde operationele en technische omgeving is getest;

— gaat na of alle in deze verordening genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid aan bod komen in het testplan;

— garandeert de samenhang en kwaliteit van de technische documentatie en het testplan;

— plant de organisatie, het personeel, de installatie en de configuratie van het testplatform;

— voert de inspecties en tests uit zoals gespecificeerd in het testplan;

— schrijft het verslag waarin de resultaten van de inspecties en tests worden gepresenteerd.

6. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten zorgt ervoor dat de toepassing van informatie-uitwissselingen ter ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire
coördinatie, die geïntegreerd zijn in een systeem dat in een gesimuleerde operationele omgeving wordt geëxploiteerd,
voldoet aan de in deze verordening genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid.

7. Wanneer de verificatie van de naleving op bevredigende wijze is voltooid, stellen de verleners van luchtvaartnavigatiediensten de EG-verklaring van verificatie van het systeem op en dienen deze, samen met het technische dossier, in
bij de nationale toezichthoudende instantie, zoals vereist krachtens artikel 6 van de interoperabiliteitsverordening.

DEEL C: EISEN VOOR DE IN ARTIKEL 8, LID 2, BEDOELDE VERIFICATIE VAN DE SYSTEMEN
1. Uit de verificatie moet blijken of de systemen voldoen aan de in deze verordening genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid, in een gesimuleerde omgeving die de operationele
context van de systemen weergeeft.

2. De verificatie van systemen die de informatie-uitwisselingen ter ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire coördinatie uitvoeren, wordt uitgevoerd volgens
passende en erkende testpraktijken.

3. De instrumenten die gebruikt worden voor het testen van de systemen die de informatie-uitwisselingen ter ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire
coördinatie uitvoeren, moeten geschikt zijn voor deze functies.

4. De verificatie van systemen die de informatie-uitwisselingen ter ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire coördinatie uitvoeren, moet de elementen
opleveren voor het in bijlage IV, punt 3, van de interoperabiliteitsverordening bedoelde technische dossier, alsook
de volgende elementen:

— de beschrijving van de toepassing;

— het verslag van de inspecties en tests die voltooid zijn alvorens het systeem in gebruik wordt genomen.
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5. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten bepaalt de gesimuleerde operationele en technische omgeving die de
operationele omgeving op passende wijze weergeeft, en laat de verificatieactiviteiten uitvoeren door een aangemelde
instantie.
6. De aangemelde instantie beheert de verificatieactiviteiten en:
— gaat na of in het testplan een beschrijving wordt gegeven van de integratie van informatie-uitwissselingen ter
ondersteuning van het proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civielmilitaire coördinatie in het systeem dat in een gesimuleerde operationele en technische omgeving is getest;
— gaat na of alle in deze verordening genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid aan bod komen in het testplan;
— garandeert de samenhang en kwaliteit van de technische documentatie en het testplan;
— plant de organisatie, het personeel, de installatie en de configuratie van het testplatform;
— voert de inspecties en tests uit zoals gespecificeerd in het testplan;
— schrijft het verslag waarin de resultaten van de inspecties en tests worden gepresenteerd.
7. De aangemelde instantie zorgt ervoor dat de toepassing van informatie-uitwissselingen ter ondersteuning van het
proces van aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten en het proces van civiel-militaire coördinatie, die
geïntegreerd zijn in een systeem dat in een gesimuleerde operationele omgeving wordt geëxploiteerd, voldoet aan de in
deze verordening genoemde eisen inzake interoperabiliteit en prestaties, kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid.
8. Na bevredigende voltooiing van de verificatietaken stelt de aangemelde instantie een conformiteitscertificaat op met
betrekking tot de uitgevoerde taken.
9. Vervolgens stelt de verlener van luchtvaartnavigatiediensten een EG-verklaring op voor de verificatie van het systeem
en dient deze, samen met het technische dossier, in bij de nationale toezichthoudende instantie, zoals vereist krachtens
artikel 6 van de interoperabiliteitsverordening.
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BIJLAGE V
In artikel 8 bedoelde voorwaarden
1. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten moet binnen zijn organisatie beschikken over rapporteringsmethoden
waaruit blijkt dat de verificatieactiviteiten onpartijdig zijn verlopen en dat een onafhankelijk oordeel is geveld.
2. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten moet erop toezien dat de bij het verificatieproces betrokken personeelsleden de controles uitvoeren met de grootst mogelijke beroepsintegriteit en technische bekwaamheid en dat hun
oordeel of het resultaat van hun controles niet wordt beïnvloed door druk of - vooral financiële - aanmoedigingen van
personen of groepen personen die belang hebben bij het resultaat van de controles.
3. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten moet erop toezien dat de personeelsleden die bij het verificatieproces zijn
betrokken, toegang hebben tot de apparatuur die hen in staat stelt de vereiste controles goed uit te voeren.
4. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten moet erop toezien dat de personeelsleden die bij het verificatieproces zijn
betrokken, een goede technische en beroepsopleiding hebben genoten, voldoende kennis hebben van de eisen die
gesteld worden aan de controles die zij moeten uitvoeren, voldoende ervaring hebben met dergelijke werkzaamheden
en in staat zijn de verklaringen, notulen en verslagen op te stellen waaruit blijkt dat de verificaties zijn uitgevoerd.
5. De verlener van luchtvaartnavigatiediensten moet erop toezien dat de bij het verificatieproces betrokken personeelsleden in staat zijn hun controles onpartijdig uit te voeren. Hun bezoldiging is niet afhankelijk van het aantal uitgevoerde controles of van het resultaat van die controles.
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VERORDENING (EG) Nr. 1033/2006 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 2006
tot vaststelling van de vereisten inzake de procedures voor vliegplannen in de aan de vlucht
voorafgaande fase in het gemeenschappelijke Europese luchtruim
(Voor de EER relevante tekst)

Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelĳke Europese luchtruim (3).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
(4)

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (hierna
„ICAO” genoemd) heeft procedures voor de indiening,
aanvaarding en verspreiding van vliegplannen vastgesteld
die van kracht moeten worden om uniform te kunnen
worden toegepast in het gemeenschappelĳke Europese
luchtruim. Die procedures moeten worden aangevuld
met bepalingen die de exploitanten, piloten, eenheden
voor luchtverkeersdiensten en de diverse initiatiefnemers
van vliegplannen ertoe verplichten ervoor te zorgen dat
de cruciale elementen van de bij hen berustende vliegplannen voor vluchten die vertrekken vanuit het onder
deze verordening vallende luchtruim consistent blijven
tot het einde van de aan de vlucht voorafgaande fase.
Die cruciale elementen moeten duidelijk worden omschreven.

(5)

Onder het gezag van Eurocontrol is een gecentraliseerde
dienst voor de verwerking en verspreiding van vliegplannen via het geïntegreerd systeem voor de verwerking van
oorspronkelijke vliegplannen („IFPS”) opgezet. De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om te garanderen dat de door het IFPS verspreide informatie de
consistentie van de cruciale elementen van de vliegplannen ondersteunt.

(6)

Als het IPFS geen vliegplan ontvangt voor vluchten die
vanuit aangrenzende luchtruimen het onder deze verordening vallende luchtruim binnenkomen, ontstaan dezelfde risico's als die welke voortvloeien uit inconsistenties tussen de vliegplangegevens van eenheden voor
luchtverkeersdiensten, exploitanten en piloten met betrekking tot vluchten die vanuit dit luchtruim vertrekken.
Om dergelijke risico's te voorkomen, moeten de eenheden voor luchtverkeersdiensten passende vluchtgegevens
aan het IFPS verstrekken.

(7)

Teneinde de bestaande veiligheidsniveaus van de exploitatie te handhaven of te verhogen, dienen de lidstaten
ervoor te zorgen dat een veiligheidsbeoordeling wordt
verricht, met inbegrip van de procedures voor vaststelling
van de gevaren en voor risicobeoordeling en -beperking.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 549/2004 opgerichte Comité voor
het gemeenschappelijk luchtruim,

Gelet op Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging („de interoperabiliteitsverordening”) (1), en met name op
artikel 3, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van
het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelĳke
Europese luchtruim („de kaderverordening”) (2), en met name op
artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

In een aantal studies van de Commissie en de Europese
Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol) is gewezen op belangrijke inconsistenties tussen
de vliegplangegevens die berusten bij de partijen die betrokken zijn bij het veilige verloop van een vlucht, met
name eenheden voor luchtverkeersdiensten, exploitanten
en piloten. Die inconsistenties kunnen gevolgen hebben
voor de veiligheid en doeltreffendheid van het Europese
luchtverkeersleidingssysteem. Voorts zou grotere consistentie tussen de vliegplangegevens een naadloze exploitatie bevorderen, nieuwe operationele concepten ondersteunen, met name wat het beheer van luchtverkeersstromen betreft, en de veiligheid verbeteren. Daarom moeten
passende maatregelen worden genomen om de inconsistenties tussen vliegplangegevens te beperken.

Eurocontrol is overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 549/2004 het mandaat verstrekt om in
het gemeenschappelijke Europese luchtruim geldende vereisten inzake vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase op te stellen. Deze verordening is gebaseerd
op het uit dat mandaat voortvloeiende verslag van 17
maart 2005.

Het territoriale toepassingsgebied van deze verordening
moet duidelijk worden afgebakend door middel van een
verwijzing naar Verordening (EG) nr. 551/2004 van het

(1) PB L 96 van 31.3.2004, blz. 26.
(2) PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1.

(3) PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20.

7.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
1.
Deze verordening stelt de vereisten inzake de procedures
voor vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase vast,
teneinde te garanderen dat de vliegplannen, de repeterende
vliegplannen en de daarmee samenhangende update-berichten
tussen exploitanten, piloten en eenheden voor luchtverkeersdiensten via het geïntegreerd systeem voor de verwerking van
oorspronkelijke vliegplannen, consistent zijn in de periode die
voorafgaat aan de eerste afgifte van de verkeersklaring voor
vluchten die vertrekken vanuit het onder deze verordening vallende luchtruim, dan wel in de periode die voorafgaat aan de
binnenkomst in dat luchtruim voor andere vluchten.
2.
Deze verordening is van toepassing op alle vluchten die
bestemd zijn om te worden uitgevoerd of die worden uitgevoerd als algemeen luchtverkeer volgens instrumentvliegvoorschriften in het in artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr.
551/2004 omschreven luchtruim.
3.
Deze verordening is van toepassing op elk van de volgende partijen die zijn betrokken bij de indiening, wijziging,
aanvaarding en verspreiding van vliegplannen:
a) exploitanten en namens hen optredende tussenpersonen;
b) piloten en namens hen optredende tussenpersonen;
c) eenheden voor luchtverkeersdiensten die diensten verlenen
ten behoeve van algemeen luchtverkeer volgens instrumentvliegvoorschriften.
Artikel 2
Definities

4) „exploitant”: een persoon, organisatie of onderneming die
betrokken is of wil worden bij de exploitatie van een vliegtuig;
5) „eenheid voor luchtverkeersdiensten” („ATS-eenheid”): een
civiele of militaire eenheid die verantwoordelijk is voor
het verlenen van luchtverkeersdiensten;
6) „geïntegreerd systeem voor de verwerking van oorspronkelijke vliegplannen (Integrated Initial Flight Plan Processing
System, IFPS)”: een systeem binnen het Europese netwerk
voor luchtverkeersbeveiliging via hetwelk een gecentraliseerde dienst voor de verwerking en verspreiding van vliegplannen (ontvangst, validering en verspreiding van vliegplannen) wordt verleend in het onder deze verordening
vallende luchtruim;
7) „verkeersklaring”: een aan een luchtvaartuig verleende vergunning om zijn vlucht uit te voeren overeenkomstig de
door een luchtverkeersleidingseenheid vastgestelde voorwaarden;
8) „instrumentvliegvoorschriften”: instrumentvliegvoorschriften als bedoeld in bijlage 2 (1) bij het Verdrag van Chicago
inzake de internationale burgerluchtvaart van 1944;
9) „luchtverkeersleidingseenheid”: eenheid voor algemene verkeersleiding, eenheid voor naderingsverkeersleiding of eenheid voor plaatselijke verkeersleiding;
10) „cruciale elementen van een vliegplan”: de volgende elementen van een vliegplan:
a) vliegtuigidentificatie,
b) luchthaven van vertrek,
c) geschatte vertrekdatum,

1.
Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van Verordening (EG) nr. 549/2004.

d) geschatte vertrektijd,

2.

e) luchthaven van bestemming,

Naast de in lid 1 bedoelde definities wordt verstaan onder:
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1) „vliegplan”: aan eenheden voor luchtverkeersdiensten verstrekte specifieke informatie met betrekking tot een voorgenomen vlucht of deel van een vlucht van een vliegtuig;

f) route, terminalprocedures niet inbegrepen,

2) „aan de vlucht voorafgaande fase”: de periode van de eerste
indiening van een vliegplan tot de eerste afgifte van een
verkeersklaring;

h) vliegtuigtype en categorie zogwervelingen,

g) kruissnelheid (-snelheden) en gevraagd(e) vliegniveau(s),

i) vliegvoorschriften en type vlucht,
3) „repeterend vliegplan”: een vliegplan voor een reeks frequent terugkerende regelmatig geëxploiteerde individuele
vluchten met identieke basiskenmerken, ingediend door
een exploitant met het oog op bewaring en herhaaldelijk
gebruik door eenheden voor luchtverkeersdiensten;

j) vliegtuigapparatuur en mogelijkheden van die apparatuur;
(1) Tiende editie — juli 2005 (www.icao.int).
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11) „initiatiefnemer”: persoon of organisatie die vliegplannen en
de daarmee samenhangende update-berichten indient bij
het IFPS, met inbegrip van piloten, exploitanten en namens
hen optredende tussenpersonen en ATS eenheden;
12) „oorspronkelijk vliegplan”: het vliegplan dat oorspronkelijk
door de initiatiefnemer is ingediend, inclusief eventuele wijzigingen die op initiatief van piloten, exploitanten, ATSeenheden of de gecentraliseerde dienst voor de verwerking
en verspreiding van vliegplannen tijdens de aan de vlucht
voorafgaande fase zijn ingediend en aanvaard;
13) „vliegtuigidentificatie”: een groep letters, cijfers of een combinatie daarvan die identiek is aan of het gecodeerde equivalent vormt van de voor de grond luchtcommunicatie
gebruikte roepnaam van het vliegtuig, en die gebruikt
wordt om het vliegtuig te identificeren in de grond-grondcommunicatie tussen luchtverkeersdiensten;
14) „geschatte vertrekdatum”: de geschatte datum waarop het
vliegtuig de vertrekbeweging inzet;
15) „geschatte vertrektijd”: het geschatte tijdstip waarop het
vliegtuig de vertrekbeweging inzet;
16) „terminalprocedures”: de standaardvertrek- en aankomstroutes voor instrumentvluchten, als omschreven in „ICAO
Procedures for Operational Services” (PANS-OPS, Doc
8168 — Volume 1 — Vierde editie — 1993, inclusief
amendement nr. 13).
Artikel 3
Interoperabiliteit en prestatievereisten
1.
De in de bijlage genoemde ICAO-voorschriften zijn van
toepassing op de indiening, aanvaarding en verspreiding van
vliegplannen voor elke onder deze verordening vallende vlucht
en op alle wijzigingen van een cruciaal element van een vliegplan tijdens de aan de vlucht voorafgaande fase overeenkomstig
deze verordening.
2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat het IFPS, wanneer het een vliegplan of wijzigingen
daarop ontvangt,
a) controleert of het vliegplan voldoet aan de afspraken inzake
formattering en gegevens;
b) controleert of het vliegplan volledig en, voorzover mogelijk,
correct is;
c) indien nodig maatregelen neemt om het vliegplan aanvaardbaar te maken voor de luchtverkeersdiensten; en
d) aan de initiatiefnemer van het vliegplan meedeelt dat het
vliegplan of de wijzigingen zijn aanvaard.
3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat het IFPS alle betrokken ATS-eenheden in kennis stelt
van de aanvaarde vliegplannen, van de wijzigingen van de cru-
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ciale elementen van de vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase en van de daarmee samenhangende update-berichten.
4.
Wanneer de initiatiefnemer niet de exploitant of de piloot
is, garandeert hij dat de voorwaarden voor de aanvaarding van
een vliegplan en eventuele door het IFPS ter kennis gebrachte
noodzakelijke wijzigingen van deze voorwaarden worden meegedeeld aan de exploitant of de piloot die het vliegplan heeft
ingediend.
5.
De exploitant garandeert dat de voorwaarden voor de
aanvaarding van een vliegplan en eventuele door het IFPS aan
de initiatiefnemer ter kennis gebrachte noodzakelijke wijzigingen daarvan in de geplande vlucht worden geïntegreerd en aan
de piloot worden meegedeeld.
6.
De exploitant dient vóór de vlucht na te gaan of de inhoud van het oorspronkelijke vliegplan een correcte weergave is
van de voorgenomen vlucht.
7.
De luchtverkeersleidingseenheden stellen in de aan de
vlucht voorafgaande fase ten aanzien van vliegplannen en de
daarmee samenhangende update-berichten die zij eerder van het
IFPS hebben ontvangen, eventuele noodzakelijke wijzigingen
met betrekking tot cruciale elementen van vliegplannen op
het punt van route en vliegniveau via het IFPS ter beschikking,
wanneer die wijzigingen van invloed zouden kunnen zijn op het
veilige verloop van een vlucht.
Een vliegplan mag in de aan de vlucht voorafgaande fase niet
zonder overleg met de exploitant door de luchtverkeersleidingseenheid worden gewijzigd of ingetrokken.
8.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat het IFPS alle in lid 7, eerste alinea, bedoelde wijzigingen die tijdens de aan de vlucht voorafgaande fase in een
vliegplan worden aangebracht, aan de initiatiefnemer meedeelt.
9.
Wanneer ATS-eenheden niet van tevoren van het IFPS een
vliegplan hebben ontvangen voor vluchten die het onder hun
verantwoordelijkheid vallende luchtruim binnenkomen, maken
de betrokken eenheden via het IFPS ten minste de vliegtuigidentificatie en het type vliegtuig, het punt, tijdstip en vliegniveau
waarop het vliegtuig het onder hun verantwoordelijkheid vallende luchtruim binnenkomt, de route en de luchthaven van
bestemming van dergelijke vluchten bekend.
Artikel 4
Veiligheidsvereisten
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat alle wijzigingen in de bestaande procedures voor onder deze
verordening vallende vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase, dan wel de invoering van nieuwe procedures, worden voorafgegaan door een veiligheidsbeoordeling, met inbegrip
van de procedures voor vaststelling van de gevaren en voor
risicobeoordeling en -beperking, uit te voeren door de betrokken partijen.
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Artikel 5
Aanvullende vereisten
1.
ATS-eenheden zorgen ervoor dat het personeel dat betrokken is bij de vluchtplanning op de toepasselijke bepalingen van
deze verordening wordt gewezen en dat het voldoende voor
zijn taken wordt opgeleid.
2.
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat het personeel dat het bij de vluchtplanning betrokken
IFPS bedient op de toepasselijke bepalingen van deze verordening wordt gewezen en dat het voldoende voor zijn taken
wordt opgeleid.
3.

De ATS-eenheden moeten:

a) operationele handleidingen met de nodige instructies en informatie opstellen en bijhouden teneinde hun uitvoerend
personeel in staat te stellen de bepalingen van deze verordening toe te passen;
b) ervoor zorgen dat de onder a) bedoelde handleidingen beschikbaar zijn en worden bijgewerkt en dat de bijwerking en
verspreiding ervan aan passend kwaliteits- en documentconfiguratiebeheer worden onderworpen;
c) ervoor zorgen dat de werkmethoden en operationele procedures in overeenstemming zijn met de desbetreffende bepalingen van deze verordening.
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4.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat de gecentraliseerde dienst voor de verwerking en
verspreiding van vliegplannen:
a) operationele handleidingen met de nodige instructies en informatie opstelt en bijhoudt teneinde zijn uitvoerend personeel in staat te stellen de bepalingen van deze verordening
toe te passen;
b) ervoor zorgt dat de onder a) bedoelde handleidingen beschikbaar zijn en worden bijgewerkt en dat de bijwerking
en verspreiding ervan aan passend kwaliteits- en documentconfiguratiebeheer worden onderworpen;
c) ervoor zorgt dat de werkmethoden en operationele procedures in overeenstemming zijn met de desbetreffende bepalingen van deze verordening.
5.
De lidstaten stellen de nodige maatregelen vast om aan
deze verordening te voldoen.
Artikel 6
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2006.
Voor de Commissie
Jacques BARROT

Vice-voorzitter
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BIJLAGE
De ICAO-bepalingen als bedoeld in artikel 3, lid 1
1. Hoofdstuk 3, punt 3.3 („Flight plans”) van ICAO Bijlage 2 — „Rules of the Air” (tiende editie — juli 2005).
2. Hoofdstuk 4, punt 4 („Flight Plan”), en hoofdstuk 11, punt 11.4.2.2 („Filed flight plan messages and associated update
messages”) van ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (Veertiende editie — 2001).
3. Hoofdstuk 3 („Flight plans”) en hoofdstuk 14, punt 14.1.4 („Flight information region boundaries estimates”) van de
„Regional Supplementary Procedures”, Doc 7030/4 — EUR, Deel 1, „Rules of the Air, Air Traffic Services and Search
and Rescue”, (Vierde editie 1987 — inclusief amendment nr. 210).
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VERORDENING (EG) Nr. 1034/2006 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2006
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of
van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor sommige producten kunnen een
differentiatie van de restitutie naar bestemming nodig
maken.

(5)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan tussentijds worden gewijzigd.

(6)

De toepassing van deze regelen op de huidige situatie in
de sector granen en met name op de noteringen of prijzen van deze producten in de Gemeenschap en op de
wereldmarkt voert tot het vaststellen van de bedragen
van de restitutie zoals vermeld in de bijlage.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor granen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29
september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (1), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1784/2003
kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt van de in artikel 1 van die verordening bedoelde producten en de prijzen van deze producten in de
Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij
uitvoer.
De restituties moeten worden vastgesteld met inachtneming van de elementen als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29
juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad
voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te
treffen maatregelen betreft (2).
Voor meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
moet de restitutie worden berekend met inachtneming
van de hoeveelheid granen benodigd voor de vervaardiging van de betreffende producten. Deze hoeveelheden
zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1501/95.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel
1, onder a), b) en c), van Verordening (EG) nr. 1784/2003
bedoelde producten, met uitzondering van mout, worden op
de in de bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 juli 2006.
Voor de Commissie
J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van
19.7.2005, blz. 11).
(2) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 6 juli 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen
en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van
de restitutie

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
2,74

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van
de restitutie

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,56

1101 00 15 9150
1101 00 15 9170

C01
C01

EUR/t
EUR/t

2,36
2,18

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,04

1101 00 15 9190
1101 00 90 9000

—
—

EUR/t
EUR/t

—
—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700
1102 10 00 9900

A00
—

EUR/t
EUR/t

0
—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900
1103 11 90 9200

—
A00

EUR/t
EUR/t

—
0

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van
24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
C01: Alle derde landen met uitzondering van Albanië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië, de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Liechtenstein en Zwitserland.
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VERORDENING (EG) Nr. 1035/2006 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2006
betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare
inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 935/2006
gelen betreft (3) kan de Commissie op grond van de meegedeelde offertes besluiten niet tot toewijzing over te
gaan.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van
29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op
artikel 13, lid 3, eerste alinea,

(3)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria,
niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor granen,

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(1)

(2)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 935/2006 van de Commissie
is een inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van gerst
naar bepaalde derde landen opengesteld.

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG)
nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot
vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en
van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatre-

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes van 30 juni tot en
met 6 juli 2006 zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 935/2006 bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van gerst.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2006.
Voor de Commissie
J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van
19.7.2005, blz. 11).
(2) PB L 172 van 24.6.2006, blz. 3.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).
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VERORDENING (EG) Nr. 1036/2006 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2006
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2006
met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95
bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is dan de vastgestelde maximumrestitutie.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van
29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op
artikel 13, lid 3, eerste alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 936/2006 van de Commissie (2)
is een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer
van zachte tarwe naar bepaalde derde landen opengesteld.

(3)

De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort tot
de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG)
nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot
vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en
van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3) kan de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, besluiten een maximumrestitutie
bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening houdend

Voor de offertes die van 30 juni tot en met 7 juli 2006 in het
kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr.
936/2006 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie
bij uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 2,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2006.
Voor de Commissie
J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van
19.7.2005, blz. 11).
(2) PB L 172 van 24.6.2006, blz. 3.
(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).
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VERORDENING (EG) Nr. 1037/2006 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 2006
tot wijziging van de vanaf 7 juli 2006 geldende invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van
29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op
artikel 2, lid 1,

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is
bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode
het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR
per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil heeft
zich voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 1008/2006
vastgestelde invoerrechten moeten derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij de Verordening (EG) nr. 1008/2006
worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1008/2006 van de Commissie (3).

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2006.
Voor de Commissie
J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 270 van 29.9.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).
(2) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1110/2003 (PB L 158 van 27.6.2003,
blz. 12).
(3) PB L 179 van 1.7.2006, blz. 48. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1012/2006 (PB L 180 van 4.7.2006, blz. 16).
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BIJLAGE I
Vanaf 7 juli 2006 geldende invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003
bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrijving

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit
1001 90 91
ex 1001 90 99

(1)

Invoerrecht (1)
(in EUR/ton)

14,89

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden

0,00

1002 00 00

Rogge

43,12

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

56,38

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (2)

56,38

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

49,93

Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden of aan de Atlantische kust van het
Iberisch Schiereiland ligt.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BIJLAGE II
Berekeningselementen
(30.6.2006-5.7.2006)
1) Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:
Beursnotering

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

Notering (EUR/t)
Golfpremie (EUR/t)
Grote-Merenpremie (EUR/t)

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2

YC3

HAD2

Van gemiddelde
kwaliteit (*)

Van lage
kwaliteit (**)

US barley 2

149,09 (***)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

—

14,42

—

—

—

—

—

26,67

(*) Een korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Een korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(***) Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

2) Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:
Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grote Meren–Rotterdam: 25,65 EUR/t.
3) Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

EUROPEES PARLEMENT

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
van 18 januari 2006
betreffende de instelling van een enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society
(2006/469/EG)
HET EUROPEES PARLEMENT,

Gelet op artikel 193 van het EG-Verdrag,
Gelet op Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 19
april 1995 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement (1),
Gelet op artikel 176 van het Reglement,
Gezien het verzoek van 213 leden van het Parlement,
Gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 december 2005 om in beginsel in te stemmen
met de instelling van een enquêtecommissie inzake de aantijgingen die zijn gedaan in verzoekschriften
0611/2004 door Arthur White (Brits onderdaan) en 0029/2005 door Paul Braithwaite (Brits onderdaan)
namens de Equitable Members' Action Group en andere daaropvolgende verzoekschriften over dezelfde
kwestie die zijn ingediend door Duitse en Ierse rekwestranten en die allemaal op de Equitable Life Assurance
Society (Equitable Life) betrekking hebben,
BESLUIT:

Artikel 1
Een enquêtecommissie wordt ingesteld om een onderzoek te doen naar vermeende inbreuken op het
Gemeenschapsrecht of vermeend wanbeheer bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht in verband
met de crisis bij Equitable Life, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de nationale of communautaire rechtbanken.
Artikel 2
De enquêtecommissie heeft het volgende mandaat:
— een onderzoek instellen naar vermeende inbreuken of vermeend wanbeheer bij de toepassing van
Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (derde levensrichtlijn) (2), thans gecodificeerd in Richtlijn 2002/83/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (3), door de
bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van Equitable Life, met name wat betreft
de reglementering en het toezicht op de financiële gezondheid van verzekeringsondernemingen, met
inbegrip van hun solvabiliteit, de vorming van toereikende technische voorzieningen en de dekking van
deze voorzieningen met congruente activa;
(1) PB L 113 van 19.5.1995, blz. 1.
(2) PB L 360 van 9.12.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en
de Raad (PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1).
(3) PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/68/EG (PB L 323 van 9.12.2005,
blz. 1).
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— in dit verband evalueren of de Commissie naar behoren haar plicht heeft vervuld om toe te zien op de
juiste en tijdige omzetting van de communautaire wetgeving en nagaan of systematische lacunes tot de
ontstane situatie hebben bijgedragen;
— aantijgingen onderzoeken volgens welke de reguleringsinstanties van het Verenigd Koninkrijk gedurende
een aantal jaren, ten minste sedert 1989, systematisch nalieten om polishouders te beschermen door een
nauwgezet toezicht uit te oefenen op de boekhoud- en voorzorgspraktijken en op de financiële situatie
van Equitable Life;
— de stand van de vorderingen door Europese burgers die geen VK-onderdaan zijn, evalueren, alsmede de
toereikendheid voor polishouders uit andere lidstaten van de rechtsmiddelen in het kader van de EU- of
VK-wetgeving;
— alle voorstellen doen die ze in dit verband nodig acht.
Artikel 3
De enquêtecommissie dient binnen vier maanden na de aanvang van haar werkzaamheden bij het Parlement
een tussentijds verslag in met het oog op de indiening van een definitief verslag bij het Parlement binnen
twaalf maanden na goedkeuring van onderhavig besluit.
Artikel 4
De enquêtecommissie bestaat uit 22 leden van het Europees Parlement.
Gedaan te Straatsburg, 18 januari 2006.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter
J. BORRELL FONTELLES
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