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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1292/2011 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 2011
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)
voor de afdeling ontwikkeling van het menselijk poten
tieel en de afdeling plattelandsontwikkeling. In het licht
van de ervaring die is opgedaan met de uitvoering van
deze voorschriften, moet de voorfinanciering die door de
Commissie wordt uitbetaald aan de landen die middelen
ontvangen uit de afdeling ontwikkeling van het menselijk
potentieel en de afdeling plattelandsontwikkeling, worden
verhoogd en moeten deze bepalingen worden aangepast
aan de bepalingen die gelden voor de voorfinanciering
van de afdeling regionale ontwikkeling.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van
17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetre
dingssteun (IPA) (1) (hierna de „IPA-verordening” genoemd), en
met name artikel 3, lid 3,
(5)

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1 )

Verordening (EG) nr. 718/2007 van de Commissie van
12 juni 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Ver
ordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering
van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (2) be
vat gedetailleerde voorschriften voor de tenuitvoerlegging
van de IPA-verordening.

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 718/2007 over
de subsidiabiliteit van de exploitatiekosten dienen te wor
den aangepast aan de kaderovereenkomsten met inter
nationale organisaties.

In de specifieke bepalingen voor de afdeling grensover
schrijdende samenwerking dient de afwijkingsclausule
voor subsidiabele uitgaven wat betreft de exploitatiekos
ten te worden aangepast aan die van de afdeling omscha
keling en institutionele opbouw.

In de specifieke bepalingen voor de afdeling ontwikkeling
van het menselijk potentieel en de afdeling plattelands
ontwikkeling worden bij artikel 160 en artikel 188 van
Verordening (EG) nr. 718/2007 de voorwaarden vast
gesteld voor de uitbetaling van de voorfinanciering

PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82.
(2) PB L 170 van 29.6.2007, blz. 1.

De in deze verordening vastgestelde bepalingen zijn in
overeenstemming met het advies van het IPA-comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 718/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 34, lid 3, onder e), wordt vervangen door:

„e) exploitatiekosten, tenzij anders is bepaald in de kader
overeenkomsten met internationale organisaties;”.

2) Aan artikel 89, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Exploitatiekosten, waaronder huur, uitsluitend voor de peri
ode van medefinanciering van de activiteit, kunnen geval per
geval voor financiering in aanmerking worden genomen.”.

3) Artikel 160, lid 3, komt als volgt te luiden:

„3.
Naast artikel 42 geldt dat de voorfinanciering 30 %
van de bijdrage van de Europese Unie bedraagt voor de
laatste drie jaar van het betreffende programma en wordt

L 329/2

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

betaald zodra is voldaan aan de voorwaarden van artikel 42,
lid 1. Indien noodzakelijk vanwege de beschikbaarheid van
de begrotingsvastlegging kan de voorfinanciering in twee
termijnen worden betaald.”.

„1.
De voorfinanciering voor deze afdeling bedraagt maxi
maal 30 % van de bijdrage van de Europese Unie voor de
laatste drie jaar van het betreffende programma. In verband
met de beschikbaarheid van de begrotingstoewijzing kan de
voorfinanciering in twee of meer termijnen worden betaald.”.

4) In artikel 160 wordt lid 4 geschrapt.
5) Artikel 188, lid 1, komt als volgt te luiden:

13.12.2011

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan 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, 9 december 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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VERORDENING (EU) Nr. 1293/2011 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 2011
tot vaststelling van een verbod op de industriële visserij in gebied Noorse wateren van IV door
vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren
DE EUROPESE COMMISSIE,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van
20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeen
schappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name
artikel 36, lid 2,

Artikel 1
Het opgebruiken van het quotum
Het quotum dat voor 2011 aan de in de bijlage bij deze ver
ordening genoemde lidstaten is toegewezen voor de visserij op
het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in
die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EU) nr. 57/2011 van de Raad van
18 januari 2011 tot vaststelling, voor 2011, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor
EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU, van
toepassing zijn (2), zijn de quota voor 2011 vastgesteld.
Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat,
gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze ver
ordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag
van een van de lidstaten voeren of daar geregistreerd zijn,
de betrokken, voor 2011 toegewezen quota volledig zijn
opgebruikt.
Daarom moet de visserij op dat bestand worden ver
boden,

Artikel 2
Verbodsbepalingen
De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde
bestand door vaartuigen die de vlag van een van de in die
bijlage genoemde lidstaten voeren of daar geregistreerd zijn, is
verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum.
Na die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die
door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te
verplaatsen, over te laden of aan te voeren.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan 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, 9 december 2011.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme zaken en visserij

(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) PB L 24 van 27.1.2011, blz. 1.
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BIJLAGE

Nr.

81/T&Q

Lidstaat

Europese Unie - Alle lidstaten

Bestand

I/F/04-N.

Soort

Industriële vis

Gebied

Noorse wateren van IV

Datum

29.11.2011

13.12.2011
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1294/2011 VAN DE COMMISSIE
van 12 december 2011
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Com
missie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten
en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:
Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond
van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van
de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan
de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage
XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire
waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vast
gesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 13 december 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 december 2011.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1 )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

59,7
61,1
80,5
99,6
75,2

0707 00 05

EG
TR
ZZ

170,1
163,9
167,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

40,8
146,0
93,4

0805 10 20

AR
BR
TR
ZA
ZZ

38,9
41,5
51,8
55,2
46,9

0805 20 10

MA
ZZ

70,2
70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

IL
TR
ZZ

77,0
78,2
77,6

0805 50 10

TR
ZZ

57,8
57,8

0808 10 80

CA
CL
CN
US
ZA
ZZ

109,9
90,0
71,1
118,2
80,2
93,9

0808 20 50

CN
ZZ

54,2
54,2

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD
van 30 november 2011
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU tot verlening van financiële bijstand van de Unie
aan Ierland
(2011/827/EU)
benden mogelijk te maken. In de tussentijd zullen de
autoriteiten de zwakke punten bij de kredietverenigingen
die er het slechtst aan toe zijn aanpakken en de depo
sito’s beschermen om de financiële stabiliteit te verzeke
ren.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei
2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisa
tiemechanisme (1), en met name artikel 3, lid 2,

(5)

De Ierse autoriteiten hebben gevraagd de uiterste termijn
voor het opstellen van de overwogen wetgeving inzake
budgettaire verantwoordelijkheid houdende vaststelling
van de recente verbeteringen van het stabiliteits- en groei
pact naar het einde van het eerste kwartaal van 2012 te
verschuiven om grondige bespreking met de belangheb
benden mogelijk te maken.

(6)

In het licht van deze ontwikkelingen en overwegingen
moet Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU worden gewijzigd,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Op verzoek van Ierland heeft de Raad Ierland financiële
bijstand verleend (Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU (2)) ter
ondersteuning van een krachtig economisch en financieel
hervormingsprogramma dat erop gericht is het vertrou
wen te herstellen, de economie wederom op een duur
zaam groeipad te brengen en de financiële stabiliteit in
Ierland, het eurogebied en de EU te vrijwaren.
Overeenkomstig artikel 3, lid 9, van Uitvoeringsbesluit
2011/77/EU heeft de Commissie samen met het Inter
nationaal Monetair Fonds en in contact met de ECB voor
de vierde keer beoordeeld welke vorderingen de Ierse
autoriteiten bij de uitvoering van de overeengekomen
maatregelen maken, hoe doeltreffend deze zijn en welk
economisch en sociaal effect deze maatregelen sorteren.

(3)

De resterende behoefte aan uitstaand kapitaal van Bank
of Ireland is gedaald van 500 miljoen EUR tot 350 mil
joen EUR als gevolg van verdere passivabeheerexercities
en winsten uit het liquideren van hedgingcontracten in
verband met achtergestelde schuldinstrumenten.

(4)

De Ierse autoriteiten hebben gevraagd de uiterste termijn
voor het opstellen van de wetgeving ter versterking van
het regelgevingskader voor de sector kredietverenigingen
naar het einde van het tweede kwartaal van 2012 te
verschuiven om grondige raadpleging van de belangheb

(1) PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1.
(2) PB L 30 van 4.2.2011, blz. 34.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 3 van Uitvoeringsbesluit 2011/77/EU wordt als volgt
gewijzigd:

1) In lid 7 wordt het bepaalde onder g) vervangen door:

„g) uiterlijk eind juli 2011 de binnenlandse banken herkapi
taliseren (met inachtneming van een passende correctie
voor de verwachte activaverkopen en passivabeheerexer
cities in het geval van Irish Life & Permanent en Bank of
Ireland) op basis van de bevindingen van de Prudential
Liquidity Assessment Review (PLAR) en Prudential Capi
tal Assessment Review (PCAR) van 2011, zoals op
31 maart 2011 aangekondigd door de Centrale Bank
van Ierland. Om verdere lastendeling mogelijk te maken,
wordt de laatste stap van 0,35 miljard EUR bij het her
kapitaliseren van Bank of Ireland uiterlijk eind 2011 vol
tooid en wordt elke verdere herkapitalisatie van Irish Life
& Permanent voltooid na de afstoting van de verzeke
ringsarm.”.

2) In lid 7 worden de punten e) en p) geschrapt.
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3) Aan lid 8 wordt het volgende toegevoegd:
„d) indienen bij de Oireachtas van wetgeving om de krediet
verenigingen bij te staan met een versterkt regelgevings
kader, waaronder effectievere governance- en regelge
vingseisen.
e) vaststellen van maatregelen om tot een geloofwaardigere
begrotingsstrategie te komen en het begrotingskader te
versterken. Ierland gaat over tot de vaststelling en toe
passing van de budgettaire regel dat inkomstenmeevallers
in de periode 2011-2015 voor tekort- en schuldreductie
worden aangewend. Ierland gaat over tot de invoering
van een Fiscal Responsibility Bill waaronder bepalingen
voor een begrotingskader voor de middellange termijn
met bindende meerjarenplafonds voor de uitgaven op elk
gebied, budgettaire regels en verzekert de onafhankelijk
heid van de Fiscal Advisory Council. Daarbij wordt re
kening gehouden met de herziene hervormingen inzake

13.12.2011

economische governance op uniaal niveau en wordt
voortgebouwd op reeds doorgevoerde hervormingen.”.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot Ierland.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 november 2011.
Voor de Raad
De voorzitter
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 5 december 2011
houdende benoeming van zes Nederlandse leden en zes Nederlandse plaatsvervangers van het
Comité van de Regio’s
(2011/828/EU)
— de heer prof. dr. W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Com
missaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 305,

— mevrouw W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde voor de pro
vincie Overijssel

Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,

— de heer drs. R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde voor de
provincie Utrecht

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 22 december 2009 en 18 januari 2010 heeft de Raad
respectievelijk Besluit 2009/1014/EU (1) en Besluit
2010/29/EU (2) vastgesteld houdende benoeming van de
leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s
voor de periode van 26 januari 2010 tot en met
25 januari 2015.
In het Comité van de Regio’s zijn zes zetels van lid vrij
gekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van
de heer Sipke SWIERSTRA, de heer Léon FRISSEN, me
vrouw Rinske KRUISINGA, de heer Dick BUURSINK, me
vrouw Karla PEIJS en mevrouw Lenie DWARSHUIS-VAN
DE BEEK. Er zijn vier zetels van plaatsvervanger vrijgeko
men door het verstrijken van de ambtstermijn van de
heer Mr René VAN DIESSEN, de heer Sjoerd GALEMA, de
heer Martin JAGER en de heer Joop BINNEKAMP. Er ko
men twee zetels van plaatsvervanger vrij door de benoe
ming van de heer W.B.H.J. VAN DE DONK en de heer Co
VERDAAS tot leden van het Comité van de Regio’s,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In het Comité van de Regio’s worden voor de resterende duur
van de ambtstermijn, te weten tot en met 25 januari 2015,
benoemd:
a) tot lid:
— mevrouw A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde voor
de provincie Flevoland
— de heer dr. J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde voor de pro
vincie Gelderland
— de heer mr. P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde
voor de provincie Groningen

(1) PB L 348 van 29.12.2009, blz. 22.
(2) PB L 12 van 19.1.2010, blz. 11.

en
b) tot plaatsvervanger:
— de heer (Henk) BRINK, gedeputeerde voor de provincie
Drenthe
— mevrouw S.A.E. (Sietske) POEPJES, gedeputeerde voor de
provincie Fryslân
— de heer drs. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de
Koningin van de provincie Limburg
— mevrouw drs. E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde voor de
provincie Noord-Holland
— de heer drs. B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde voor de pro
vincie Zeeland
— de heer drs. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde
voor de provincie Zuid-Holland.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vast
gesteld.

Gedaan te Brussel, 5 december 2011.
Voor de Raad
De voorzitter
W. PAWLAK
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 8 december 2011
tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor
gebruik door korteafstandsapparatuur
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9030)
(Voor de EER relevante tekst)

(2011/829/EU)
in van de geharmoniseerde technische voorwaarden voor
korteafstandsapparatuur van Beschikking 2006/771/EG
door de bijlage te vervangen.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
(5)

In haar naar aanleiding van het mandaat ingediende ver
slag van maart 2011 (6) adviseerde de CEPT de Commis
sie een aantal technische aspecten in de bijlage bij Be
schikking 2006/771/EG te wijzigen.

(6)

De bijlage bij Beschikking 2006/771/EG moet daarom
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Apparatuur die voldoet aan de in dit besluit uiteengezette
voorwaarden, moet tevens voldoen aan Richtlijn
1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van
9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecom
municatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning
van hun conformiteit (7) om het spectrum doelmatig te
gebruiken teneinde schadelijke interferentie te voor
komen, hetgeen wordt aangetoond hetzij door naleving
van de geharmoniseerde norm hetzij door te voldoen aan
alternatieve procedures voor conformiteitsbeoordeling.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Radiospectrumcomité,

Gezien Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parle
ment en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevings
kader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeen
schap (Radiospectrumbeschikking) (1), met name artikel 4, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Beschikking 2006/771/EG (2) van de Commissie har
moniseert de technische voorwaarden voor het gebruik
van spectrum voor verschillende soorten korteafstands
apparatuur, met inbegrip van toepassingen als alarmsys
temen, lokale communicatieapparatuur, deuropeners, me
dische implantaten en intelligente vervoersystemen. Bij
korteafstandsapparatuur gaat het meestal om massa
markt- en/of draagbare producten die gemakkelijk kun
nen worden meegenomen en grensoverschrijdend kun
nen worden gebruikt; verschillen in voorwaarden voor
spectrumtoegang verhinderen derhalve het vrije verkeer
van deze producten, verhogen de productiekosten ervan
en leiden tot risico’s op schadelijke interferentie met an
dere radiotoepassingen en -diensten.

(1)

Vanwege de snelle veranderingen in de technologie en de
maatschappelijke behoeften kunnen er echter nieuwe toe
passingen voor korteafstandsapparatuur ontstaan. Deze
vergen periodieke aanpassingen van de voorwaarden
voor spectrumharmonisering.

(2)

Op 5 juli 2006 heeft de Commissie de Europese Con
ferentie van de Administraties van Posterijen en van Te
lecommunicatie (CEPT), overeenkomstig artikel 4, lid 2,
van Beschikking 676/2002/EG, een permanent mandaat
gegeven om de bijlage bij Beschikking 2006/771/EG aan
te passen naar aanleiding van technologische en markt
ontwikkelingen op het gebied van korteafstandsappa
ratuur.

(3)

De Beschikkingen 2008/432/EG (3), 2009/381/EG (4) en
2010/368/EU (5) van de Commissie hielden een wijziging

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

108
312
151
119
166

van
van
van
van
van

24.4.2002, blz. 1.
11.11.2006, blz. 66.
11.6.2008, blz. 49.
14.5.2009, blz. 32.
1.7.2010, blz. 33.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT GENOMEN:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 2006/771/EG wordt vervangen door
de tekst in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 december 2011.
Voor de Commissie
Neelie KROES

Vicevoorzitster

(6) CEPT-verslag nr. 38, RSCOM 11-17.
(7) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
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BIJLAGE
„BIJLAGE
Geharmoniseerde frequentiebanden en technische parameters voor korteafstandsapparatuur

Type
korteafstands
apparatuur

Niet-specifieke
korteafstandsap
paratuur (5)

Frequentieband (1)

Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)

Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 oktober 2008

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 oktober 2008

26,957-27,283 MHz

10 mW effectief
uitgestraald ver
mogen (e.r.p.),
hetgeen overeen
komt met 42
dΒμΑ/m op
10 m afstand

Videotoepassingen
worden uitgesloten

1 juni 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW e.r.p.

Videotoepassingen
worden uitgesloten

1 juni 2007

433,050-434,040 (6)
MHz

1 mW e.r.p.

Bij geavanceerde onderdrukkingstechnieken
zijn spraaktoepassingen toegestaan

Audiosignalen en
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

10 mW e.r.p.

Maximale duty cycle (7): 10 %

Andere analoge au
diotoepassingen dan
spraak worden uit
gesloten. Analoge
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

1 mW e.r.p.

Bij geavanceerde onderdrukkingstechnieken
zijn spraaktoepassingen toegestaan

Audiosignalen en
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

Maximale duty cycle (7): 10 %

Andere analoge au
diotoepassingen dan
spraak worden uit
gesloten. Analoge
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

Maximale duty cycle (7): 100 % afhankelijk
van kanaalraster van maximaal 25 kHz

Audiosignalen en
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

434,040-434,790 (6)
MHz

en -13dBm/10
kHz vermogens
dichtheid voor
bandbreedte met
een modulatie
van meer dan
250 kHz

en -13dBm/10
kHz vermogens
dichtheid voor
bandbreedte met
een modulatie
van meer dan
250 kHz
10 mW e.r.p.

Bij geavanceerde onderdrukkingstechnieken
zijn spraaktoepassingen toegestaan
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Type
korteafstands
apparatuur

Niet-specifieke
korteafstandsap
paratuur (ver
volg)
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Frequentieband (1)
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Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)

13.12.2011

Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

863,000865,000 MHz

25 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 0,1 % worden gebruikt

Andere analoge au
diotoepassingen dan
spraak worden uit
gesloten. Analoge
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

865,000868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 1 % worden gebruikt

Andere analoge au
diotoepassingen dan
spraak worden uit
gesloten. Analoge
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

868,000868,600 MHz

25 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 1 % worden gebruikt

Analoge videotoe
passingen worden
uitgesloten

1 november 2010

868,700869,200 MHz

25 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 0,1 % worden gebruikt.

Analoge videotoe
passingen worden
uitgesloten

1 november 2010

869,400-869,650 (6)
MHz

500 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 10 % worden gebruikt

Analoge videotoe
passingen worden
uitgesloten

1 november 2010

Andere analoge au
diotoepassingen dan
spraak worden uit
gesloten. Analoge
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

Kanaalraster moet 25 kHz zijn, maar de
hele band mag ook als één kanaal worden
gebruikt voor zeer snelle datatransmissie
25 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 0,1 % worden gebruikt

13.12.2011

Type
korteafstands
apparatuur

Niet-specifieke
korteafstandsap
paratuur (ver
volg)

Breedband data
transmissiesys
temen

NL

Frequentieband (1)

869,700-870,000 (6)
MHz
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Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

5 mW e.r.p.

Bij geavanceerde onderdrukkingstechnieken
zijn spraaktoepassingen toegestaan

Audiosignalen en
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 juni 2007

25 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 1 % worden gebruikt

Andere analoge au
diotoepassingen dan
spraak worden uit
gesloten. Analoge
videotoepassingen
worden uitgesloten

1 november 2010

2 400-2 483,5 MHz

10 mW equiva
lent isotroop uit
gestraald ver
mogen (e.i.r.p.)

1 juni 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

1 juni 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 oktober 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 oktober 2008

122-123 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 juni 2012

244-246 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 juni 2012

2 400-2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.
en 100 mW/100
kHz e.i.r.p.
dichtheid is van
toepassing wan
neer gebruik
wordt gemaakt
van een frequen
cyhoppingmodu
latie, 10 mW/
MHz e.i.r.p.
dichtheid is van
toepassing wan
neer gebruik
wordt gemaakt
van andere soor
ten modulatie

57,0-66,0 GHz

40 dBm e.i.r.p.
en 13 dBm/MHz
e.i.r.p. dichtheid

Alarmsystemen

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)
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868,600868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht
Kanaalraster: 25 kHz

1 november 2009

Vaste installaties
buitenshuis worden
uitgesloten

1 november 2010

1 oktober 2008

De hele band mag ook als één kanaal wor
den gebruikt voor zeer snelle datatransmis
sie
Maximale duty cycle (7): 1,0 %

869,250869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Kanaalraster: 25 kHz
Maximale duty cycle (7): 0,1 %

1 juni 2007
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Type
korteafstands
apparatuur

NL

Frequentieband (1)
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Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)

13.12.2011

Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

869,300869,400 MHz

10 mW e.r.p.

869,650869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Sociale alarm
systemen (8)

869,200869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Inductieve toe
passingen (9)

9,000-59,750 kHz

72 dBμA/m op
10 m afstand

1 november 2010

59,750-60,250 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2007

60,250-74,750 kHz

72 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

74,750-75,250 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

75,250-77,250 kHz

72 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

77,250-77,750 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

77,750-90 kHz

72 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

90-119 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

119-128,6 kHz

66 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

128,6-129,6 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

129,6-135 kHz

66 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

135-140 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2012

140-148,5 kHz

37,7 dBμA/m op
10 m afstand

1 oktober 2008

-15 dBμA/m op
10 m afstand in
alle bandbreedtes
In de hieronder ver van 10 kHz
melde specifieke ban
den zijn hogere maxi
male veldsterktes en De totale veld
aanvullende gebruiks sterkte is voorts
beperkingen van toe -5 dΒμΑ/m op
10 m afstand
passing:
voor systemen
met een band
breedte van meer
dan 10 kHz

1 oktober 2008

148,5-5 000 kHz

Kanaalraster: 25 kHz

1 oktober 2008

Maximale duty cycle (7): 1,0 %
Kanaalraster: 25 kHz

1 juni 2007

Maximale duty cycle (7): 10 %
Kanaalraster: 25 kHz

1 juni 2007

Maximale duty cycle (7): 0,1 %

13.12.2011

Type
korteafstands
apparatuur

Inductieve toe
passingen (ver
volg)
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Frequentieband (1)
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Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)

L 329/15

Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

Deze gebruiksvoor
waarden zijn alleen
van toepassing op
RFID (10)

1 oktober 2008

400-600 kHz

-8 dBμA/m op
10 m afstand

3 155-3 400 kHz

13,5 dBμA/m op
10 m afstand

1 oktober 2008

-20 dBμA/m op
10
m afstand in
In de hieronder ver
melde specifieke ban alle bandbreedtes
den zijn hogere maxi van 10 kHz
male veldsterktes en De totale veld
aanvullende gebruiks sterkte is voorts
beperkingen van toe -5 dΒμΑ/m op
10 m afstand
passing:
voor systemen
met een band
breedte van meer
dan 10 kHz

1 oktober 2008

5 000-30 000 kHz

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2007

7 400-8 800 kHz

9 dBμA/m op
10 m afstand

1 oktober 2008

10 200-11 000 kHz

9 dBμA/m op
10 m afstand

1 oktober 2008

13 553-13 567 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

1 juni 2007

60 dBμA/m op
10 m afstand

Actieve
me
dische implan
taten (12)

Deze gebruiksvoor
waarden zijn alleen
van toepassing op
RFID (10) en EAS (11)

26 957-27 283 kHz

42 dBμA/m op
10 m afstand

9-315 kHz

30 dBμA/m op
10m afstand

Maximale duty cycle (7): 10 %

30,0-37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Maximale duty cycle (7): 10 %

402-405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanaalraster: 25 kHz

1 oktober 2008

1 oktober 2008

Individuele zenders kunnen aangrenzende
kanalen combineren voor meer band
breedte tot ten hoogste 300 kHz

1 oktober 2008

Deze reeks ge
bruiksvoorwaarden
is uitsluitend van
toepassing op ac
tieve medische
membraanimplanta
ten met ultralaag
vermogen voor het
meten van de
bloeddruk

1 november 2010

1 november 2009

L 329/16

Type
korteafstands
apparatuur
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Frequentieband (1)
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Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)

13.12.2011

Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

Andere technieken om toegang te krijgen
tot spectrum of om interferentie te onder
drukken, met inbegrip van bandbreedtes
van meer dan 300 kHz, kunnen worden
gebruikt mits zij een vermogen hebben
dat ten minste equivalent is aan dat van
de technieken die zijn beschreven in de
geharmoniseerde normen welke zijn vast
gesteld in het kader van Richtlijn
1999/5/EG zodat deze verenigbaar zijn
met andere gebruikers en met name met
meteorologische radiosondes.
Actieve
me
dische implan
taten en rand
apparatuur
daarvan (13)

401-402 MHz

25 μW e.r.p.

1 november 2010

Kanaalraster: 25 kHz
Individuele zenders kunnen aangrenzende
kanalen combineren voor meer band
breedte tot ten hoogste 100 kHz
Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 0,1 % worden gebruikt

405-406 MHz

25 μW e.r.p.

1 november 2010

Kanaalraster: 25 kHz
Individuele zenders kunnen aangrenzende
kanalen combineren voor meer band
breedte tot ten hoogste 100 kHz
Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht. Eventu
eel kan ook een maximale duty cycle (7)
van 0,1 % worden gebruikt

Implantaten
voor dieren (14)

315-600 kHz

– 5 dΒμΑ/m op
10m afstand

Maximale duty cycle (7): 10 %

1 november 2010

12,5-20,0 MHz

–7 dΒμΑ/m op
10m afstand in
een bandbreedte
van 10 kHz

Maximale duty cycle (7): 10 %

FM-zenders met
een laag ver
mogen (15)

87,5-108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Maximaal kanaalraster: 200 kHz

Draadloze au
diotoepassin
gen (16)

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

1 november 2010

Radiodetermi
natie-toepassin
gen (17)

2 400-2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

1 november 2009

Deze gebruiksvoor
waarden zijn alleen
van toepassing op
toepassingen bin
nenshuis

1 november 2010

1 november 2010
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Type
korteafstands
apparatuur
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Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)
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Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

Deze gebruiksvoor
waarden zijn alleen
van toepassing op
terrestrische syste
men

1 november 2009

17,1-17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

4,5-7,0 GHz

24 dBm
e.i.r.p. (19)

1 november 2009

8,5-10,6 GHz

30 dBm
e.i.r.p. (19)

1 november 2009

24,05-27,0 GHz

43 dBm
e.i.r.p. (19)

1 november 2009

57,0-64,0 GHz

43 dBm
e.i.r.p. (19)

1 november 2009

75,0-85,0 GHz

43 dBm
e.i.r.p. (19)

1 november 2009

26 990-27 000 kHz

100 mW e.r.p.

1 november 2009

27 040-27 050 kHz

100 mW e.r.p.

1 november 2009

27 090-27 100 kHz

100 mW e.r.p.

1 november 2009

27 140-27 150 kHz

100 mW e.r.p.

1 november 2009

27 190-27 200 kHz

100 mW e.r.p.

1 november 2009

Radiofrequen
tie-identificatie
(RFID)

2 446-2 454 MHz

500 mW e.i.r.p.

1 juni 2012

Wegvervoer en
verkeer telema
tica

24,050-24,075 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 juni 2012

24,075-24,150 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

1 juni 2012

24,075-24,150 GHz

100 mW e.i.r.p.

Tankniveausondering
ra
dar (18)

Model-con
trole (20)

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht

Technieken om toegang te krijgen tot spec
trum en om interferentie te onderdrukken
met een vermogen dat ten minste equiva
lent is aan dat van de technieken die zijn
beschreven in de geharmoniseerde normen
welke zijn vastgesteld in het kader van
Richtlijn 1999/5/EG, zijn verplicht

Deze gebruiksvoor
waarden zijn alleen
van toepassing op
voertuigradars

1 juni 2012

Maximale duur van de frequentie en bereik
van de frequentiemodulatie worden toege
past zoals vermeld in geharmoniseerde
normen
24,150-24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

63-64 GHz

40 dBm e.i.r.p.

1 juni 2012
Deze gebruiksvoor
waarden zijn alleen
van toepassing op
voertuig-voertuig-,
voertuig-infrastruc
tuur- en infrastruc
tuur-voertuigsyste
men

1 juni 2012
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korteafstands
apparatuur
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Frequentieband (1)

76,0-77,0 GHz
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Maximaal
zendvermogen/max
imale veldsterkte/
maximale
vermogens
dichtheid (2)

55 dBm piek
e.i.r.p. en
50 dBm gemid
delde e.i.r.p. en
23,5 dBm ge
middelde e.i.r.p.
voor gepulseerde
radarsystemen

Aanvullende parameters (regels voor
kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en
kanaalbezetting) (3)

13.12.2011

Overige
gebruiksbeperkingen (4)

Uiterste datum
tenuitvoerlegging

Deze gebruiksvoor
waarden zijn alleen
van toepassing op
terrestrische voer
tuig- en infrastruc
tuursystemen

1 november 2010

(1) Lidstaten moeten het gebruik van aangrenzende frequentiebanden binnen deze tabel als één frequentieband toestaan mits is voldaan aan de specifieke voorwaarden van
elk van deze aangrenzende frequentiebanden.
(2) De lidstaten moeten het gebruik van spectrum toestaan tot het maximale transmissievermogen, de maximale veldsterkte of de maximale vermogensdichtheid in deze
tabel. In overeenstemming met artikel 3, lid 3, van Beschikking 2006/771/EG kunnen zij minder restrictieve voorwaarden opleggen, d.w.z. gebruik van spectrum met
hoger transmissievermogen, hogere veldsterkte of hogere vermogensdichtheid.
(3) De lidstaten kunnen alleen deze „aanvullende parameters” (regels voor kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en kanaalbezetting) opleggen en geen andere parameters
of voorwaarden voor spectrumtoegang en onderdrukkingsvoorschriften. Minder restrictieve voorwaarden in de zin van artikel 3, lid 3, van Beschikking 2006/771/EG
betekenen dat de lidstaten de „aanvullende parameters” (regels voor kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en kanaalbezetting) in een bepaalde cel volledig kunnen
weglaten of een hoger maximum kunnen toestaan.
(4) Lidstaten kunnen alleen deze „andere gebruiksbeperkingen” opleggen en geen aanvullende gebruiksbeperkingen toevoegen. Omdat minder restrictieve voorwaarden
kunnen worden ingevoerd in de zin van artikel 3, lid 3, van Beschikking 2006/771/EG, mogen de lidstaten een of alle beperkingen weglaten.
(5) Deze categorie is beschikbaar voor alle soorten toepassingen die aan de technische voorwaarden voldoen (karakteristieke voorbeelden zijn telemetrie, afstandsbediening,
alarmsystemen, data in het algemeen en andere soortgelijke toepassingen).
(6) Voor deze frequentieband moeten de lidstaten alle alternatieve reeksen van gebruiksvoorwaarden mogelijk maken.
(7) De „duty cycle” is het percentage van de tijd gedurende een periode van één uur waarin de apparatuur actief zendt. Minder restrictieve voorwaarden in de zin van
artikel 3, lid 3, van Beschikking 2006/771/EG betekenen dat de lidstaten een hogere waarde mogen toestaan voor de „duty cycle”.
(8) Sociale alarmsystemen worden gebruikt om ouderen en gehandicapten te helpen wanneer zij in nood verkeren.
(9) Onder deze categorie valt bijvoorbeeld apparatuur voor wegrijblokkering bij auto’s, identificatie van dieren, alarmsystemen, kabeldetectie, afvalbeheer, persoonsidenti
ficatie, draadloze voice link, toegangscontrole, benaderingssensoren, antidiefstalsystemen met inbegrip van RF-inductieantidiefstalsystemen, gegevensoverdracht naar
handapparatuur, automatische artikelidentificatie, draadloze controlesystemen en automatische tolheffing op wegen.
(10) Onder deze categorie vallen inductieve toepassingen die gebruikt worden voor radiofrequentie-identificatie (RFID).
(11) Onder deze categorie vallen inductieve toepassingen die gebruikt worden voor elektronische artikelbewaking (EAS).
(12) Onder deze categorie valt het radiodeel van actieve implanteerbare medische apparatuur, zoals gedefinieerd in Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (PB L 189 van 20.7.1990, blz. 17).
(13) Onder deze categorie vallen systemen die specifiek ontworpen zijn om te kunnen zorgen voor andere digitale communicatie dan spraak tussen actieve medische
implantaten, zoals gedefinieerd in voetnoot 19, en/of op het lichaam gedragen apparatuur en andere buiten het menselijke lichaam gedragen apparatuur die gebruikt
wordt om andere niet-tijdgebonden fysiologische informatie met betrekking tot individuele patiënten over te brengen.
(14) Onder deze categorie valt zendapparatuur die in het lichaam van een dier is geplaatst om diagnostische functies en/of therapeutische behandelingen te kunnen verrichten.
(15) Onder deze categorie vallen toepassingen die persoonlijke audioapparatuur, met inbegrip van mobiele telefoons, met amusementssystemen voor in de auto of thuis
verbinden.
(16) Toepassingen voor draadloze audiosystemen, met inbegrip van: draadloze microfoons; snoerloze luidsprekers; snoerloze koptelefoons; snoerloze koptelefoons voor
draagbaar gebruik, bijvoorbeeld draagbare CD-, cassette- of radioapparatuur die een persoon bij zich draagt; snoerloze koptelefoons die in een auto worden gebruikt,
bijvoorbeeld in combinatie met een radio of een mobiele telefoon enz.; in-ear-monitoring en draadloze microfoons, gebruikt bij concerten of andere toneelproducties.
17
( ) Onder deze categorie vallen toepassingen die worden gebruikt om de positie, snelheid en/of andere kenmerken van een object vast te stellen of om informatie te
verkrijgen over deze parameters.
(18) Tankniveau-sondering radar (TLPR) is een specifieke toepassing van radiodeterminatie die wordt gebruikt om het tankniveau te meten. TLRP is geïnstalleerd in metalen of
versterkte betonnen tanks of soortgelijke structuren die gemaakt zijn van materiaal met een vergelijkbare dempende werking. De tank heeft tot doel een stof te bevatten.
(19) Het maximale vermogen geldt in een afgesloten tank en komt overeen met een spectrale dichtheid van -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. buiten een testtank met een inhoud van
500 l.
(20) Onder deze categorie vallen toepassingen die worden gebruikt om de beweging van modellen te controleren (hoofdzakelijk miniatuurweergaven van voertuigen) in de
lucht, aan land of boven of onder het wateroppervlak.”

13.12.2011
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 9 december 2011
betreffende de begunstigde landen die vanaf 1 januari 2012 in aanmerking komen voor de
bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur, zoals vastgesteld
in Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9044)
(2011/830/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(5)

Het verzoek is overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Ver
ordening (EG) nr. 732/2008 onderzocht.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(6)

Uit het onderzoek is gebleken dat Kaapverdië voldoet aan
alle voorschriften van de artikelen 8 en 9 van Verorde
ning (EG) nr. 732/2008. Bijgevolg moet de bijzondere
stimuleringsregeling aan Kaapverdië worden toegekend
voor de periode van 1 januari 2012 tot en met
31 december 2013 of tot een in de vervolgverordening
vastgestelde datum, als deze vroeger is.

(7)

Krachtens artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr.
732/2008 moet Kaapverdië van dit besluit in kennis
worden gesteld.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Comité algemene prefe
renties.

(9)

Dit besluit doet niet af aan de status van begunstigde in
het kader van de regeling voor elk land dat is opge
nomen in de lijst van Beschikking 2008/938/EG van de
Commissie van 9 december 2008 tot vaststelling van de
lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen
voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame
ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig Verorde
ning (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toe
passing van een schema van algemene tariefpreferenties
voor de periode van 1 januari 2009 tot en met
31 december 2011 (3), zoals gewijzigd bij Beschikking
2009/454/EG (4), en in Besluit 2010/318/EU van de
Commissie van 9 juni 2010 betreffende de begunstigde
landen die in aanmerking komen voor de bijzondere
stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en
goed bestuur voor de periode van 1 juli 2010 tot en
met 31 december 2011, overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 732/2008 de Raad (5).

Gezien Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli
2008 betreffende de toepassing van een schema van algemene
tariefpreferenties vanaf 1 januari 2009 en tot wijziging van de
Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 van de
Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr.
964/2007 van de Commissie (1), en met name artikel 10, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) nr. 512/2011van het Europees Par
lement en de Raad (2) is de toepassing van Verordening
(EG) nr. 732/2008 verlengd tot en met 31 december
2013 of een in de vervolgverordening vastgestelde da
tum, als deze vroeger is.

(2)

Verordening (EG) nr. 732/2008 voorziet in de toeken
ning van een bijzondere stimuleringsregeling voor duur
zame ontwikkeling en goed bestuur aan ontwikkelings
landen die voldoen aan de in de artikelen 8 en 9 vast
gestelde voorschriften.

(3)

Ieder ontwikkelingsland dat met ingang van 1 januari
2012 van de bijzondere stimuleringsregeling wilde ge
bruikmaken, moest daartoe uiterlijk op 31 oktober
2011 een verzoek indienen, vergezeld van uitgebreide
informatie over de ratificatie van de desbetreffende ver
dragen, de wetten en maatregelen om de bepalingen van
deze verdragen effectief ten uitvoer te leggen en de toe
zegging om de in de desbetreffende verdragen vast
gelegde toezicht- en evaluatiemechanismen te aanvaarden
en onverkort te respecteren. Om in aanmerking te ko
men voor toekenning van de bijzondere stimulerings
regeling moest het verzoekende land ook een kwetsbaar
land zijn in de zin van artikel 8, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 732/2008.

(4)

De Commissie had op 31 oktober 2011 een verzoek van
de Republiek Kaapverdië (hierna „Kaapverdië”) ontvangen
om met ingang van 1 januari 2012 in aanmerking te
komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor
duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

(1) PB L 211 van 6.8.2008, blz. 1.
(2) PB L 145 van 31.5.2011, blz. 28.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De Republiek Kaapverdië komt in aanmerking voor de bijzon
dere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed
bestuur, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 732/2008, voor
de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 of
tot een in de vervolgverordening vastgestelde datum, als deze
vroeger is.
(3) PB L 334 van 12.12.2008, blz. 90.
(4) PB L 149 van 12.6.2009, blz. 78.
(5) PB L 142 van 10.6.2010, blz. 10.
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Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de Republiek Kaapverdië.

Gedaan te Brussel, 9 december 2011.
Voor de Commissie
Karel DE GUCHT

Lid van de Commissie

13.12.2011
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