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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1805 VAN DE COMMISSIE
van 29 september 2016
tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en
beschermde geografische aanduidingen (Carmarthen Ham (BGA))
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de aanvraag van het Verenigd
Koninkrijk tot registratie van de benaming „Carmarthen Ham” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Unie (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU)
nr. 1151/2012, moet de benaming „Carmarthen Ham” worden ingeschreven in het register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De benaming „Carmarthen Ham” (BGA) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en
beschermde geografische aanduidingen.
Met de in de eerste alinea vermelde benaming wordt een product aangeduid van categorie 1.2 (Vleesproducten (verhit,
gepekeld, gerookt enz.)) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de
Commissie (3).

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
(1) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.
(2) PB C 197 van 3.6.2016, blz. 9.
(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU)
nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
(PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 september 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Phil HOGAN

Lid van de Commissie
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1806 VAN DE COMMISSIE
van 29 september 2016
tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier betreffende een in het
register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen
ingeschreven benaming (Dehesa de Extremadura (BOB))
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich
gebogen over de aanvraag van Spanje tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de
beschermde oorsprongsbenaming „Dehesa de Extremadura”, die bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de
Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van die
verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3).

(3)

Omdat de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft
ontvangen, moet de wijziging van het productdossier worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier voor de benaming „Dehesa
de Extremadura” (BOB) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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, 29 september 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Phil HOGAN

Lid van de Commissie

(1) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en
oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (PB L 148 van
21.6.1996, blz. 1).
(3) PB C 207 van 10.6.2016, blz. 17.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1807 VAN DE COMMISSIE
van 30 september 2016
tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en
beschermde geografische aanduidingen (Poulet du Périgord (BGA))
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 52, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Frankrijk ingediende
aanvraag tot registratie van de benaming „Poulet du Périgord” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Unie (2).

(2)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU)
nr. 1151/2012, moet de benaming „Poulet du Périgord” worden ingeschreven in het register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De benaming „Poulet du Périgord” (BGA) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en
beschermde geografische aanduidingen.
Met de in de eerste alinea vermelde benaming wordt een product aangeduid van categorie 1.1. (Vers vlees (en verse
slachtafvallen)) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (3).
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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, 30 september 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Phil HOGAN

Lid van de Commissie

(1) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.
(2) PB C 195 van 2.6.2016, blz. 10.
(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU)
nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
(PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1808 VAN DE COMMISSIE
van 12 oktober 2016
tot vaststelling, voor het boekjaar 2017 van het Europees Landbouwgarantiefonds, van de bij de
berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en
afzet van de voorraden toe te passen rentevoeten
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de
financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verorde
ningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG)
nr. 485/2008 van de Raad (1), en met name artikel 20, leden 1 en 4,
Na raadpleging van het Comité voor de landbouwfondsen,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 3, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 van de Commissie (2)
moeten de uitgaven voor de financieringskosten van de middelen die door de lidstaten worden verschaft voor de
aankoop van producten, worden vastgesteld volgens de in bijlage I bij die verordening opgenomen methoden.

(2)

Krachtens bijlage I, punt I.1, bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 moet de Commissie, voor de
berekening van de bedragen van de betrokken financieringskosten, aan het begin van elk boekjaar een voor de
Unie uniforme rentevoet vaststellen. Die rentevoet komt overeen met het gemiddelde van de driemaandse en
twaalfmaandse Euribor-rentevoeten die zijn geregistreerd in een door de Commissie vast te stellen referentie
periode van zes maanden, die voorafgaat aan de mededeling van de lidstaten uit hoofde van punt I.2, eerste
alinea, van die bijlage, en waaraan een gewicht van respectievelijk een derde en twee derde is toegekend.

(3)

Overeenkomstig bijlage I, punt I.2, eerste alinea, bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 moeten de
lidstaten, met het oog op de bepaling van de voor een boekjaar toe te passen rentevoeten, de Commissie op haar
verzoek en met inachtneming van de in dat verzoek vermelde termijn de gemiddelde rentevoet meedelen die zij
tijdens de in punt I.1 van die bijlage bedoelde referentieperiode werkelijk hebben betaald.

(4)

Voorts moet, overeenkomstig bijlage I, punt I.2, tweede alinea, bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014,
als een lidstaat geen mededeling doet in de vorm en binnen de termijn die in de eerste alinea van dat punt zijn
vermeld, de door die lidstaat betaalde rentevoet worden gelijkgesteld aan 0 %. Als een lidstaat verklaart dat hij
geen enkele rentelast heeft gedragen omdat tijdens de referentieperiode geen landbouwproducten in openbare
interventie waren opgeslagen, moet de Commissie de rentevoet overeenkomstig de derde alinea van dat punt
vaststellen.

(5)

Krachtens bijlage I, punt I.3, bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 moet de overeenkomstig punt I.2
van die bijlage bepaalde rentevoet worden vergeleken met de overeenkomstig punt I.1 van die bijlage bepaalde
uniforme rentevoet. De laagste van deze twee rentevoeten moet voor elke lidstaat worden toegepast.

(6)

Op grond van de mededelingen van de lidstaten aan de Commissie ingevolge bijlage I, punt I.2, eerste alinea, bij
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 en de in bijlage I bij die gedelegeerde verordening vastgestelde
berekeningsmethode, zouden voor het boekjaar 2017 van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) negatieve
rentevoeten moeten worden toegepast. Voor de terugbetaling van uitgaven van de lidstaten kan echter geen
negatieve rente in aanmerking worden genomen.

(7)

De rentevoeten voor het boekjaar 2017 van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) dienen met
inachtneming van deze verschillende elementen te worden vastgesteld.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013
van het Europees Parlement en de Raad, wat uitgaven voor openbare interventie betreft (PB L 255 van 28.8.2014, blz. 1).
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Ter voorkoming van een juridisch vacuüm met betrekking tot de toepasselijke rentevoet voor de berekening van
de financieringskosten van interventies, moet de nieuwe rentevoet met terugwerkende kracht van toepassing zijn
vanaf 1 oktober 2016,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de uitgaven voor de financieringskosten van de middelen die door de lidstaten worden verschaft voor de aankoop
van producten ten laste van het boekjaar 2017 van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), worden de op grond
van artikel 3, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 in bijlage I bij die verordening bedoelde
rentevoeten vastgesteld op 0 %.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 oktober 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1809 VAN DE COMMISSIE
van 12 oktober 2016
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 (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie 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:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen 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.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 12 oktober 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

155,2

ZZ

155,2

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

132,0

ZZ

132,0

TR

131,0

ZZ

131,0

AR

76,2

CL

95,3

TR

101,7

UY

44,4

ZA

85,7

ZZ

80,7

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,3

ZZ

212,9

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

148,4

NZ

142,7

US

141,5

ZA

113,9

ZZ

147,9

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse
handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012,
blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1810 VAN DE COMMISSIE
van 12 oktober 2016
tot vaststelling van een aanvaardingspercentage voor de afgifte van uitvoercertificaten, tot
afwijzing van uitvoercertificaataanvragen en tot schorsing van de mogelijkheid tot het indienen
van uitvoercertificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde suiker
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),
Gezien Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (2), en met
name op artikel 7 sexies, juncto artikel 9, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 139, lid 1, eerste alinea, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mag suiker die
gedurende een verkoopseizoen boven het in artikel 136 van die verordening bedoelde quotum wordt
geproduceerd, slechts worden uitgevoerd binnen de door de Commissie vastgestelde kwantitatieve grens.

(2)

Dergelijke kwantitatieve grenzen zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1713 van de
Commissie (3).

(3)

De hoeveelheden suiker waarvoor uitvoercertificaten zijn aangevraagd, hebben de in Uitvoeringsverordening
(EU) 2016/1713 vastgestelde kwantitatieve grens overschreden. Derhalve moet een aanvaardingspercentage
worden vastgesteld voor de van 3 tot en met 7 oktober 2016 aangevraagde hoeveelheden. Bovendien moeten alle
na 7 oktober 2016 ingediende uitvoercertificaataanvragen voor suiker worden afgewezen en moet de indiening
van uitvoercertificaataanvragen worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Uitvoercertificaten voor buiten het quotum geproduceerde suiker waarvoor aanvragen zijn ingediend van 3 tot en
met 7 oktober 2016, worden afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden waarop een aanvaardingspercentage van
33,246381 % is toegepast.
2.
Uitvoercertificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde suiker die zijn ingediend op 10, 11, 12, 13
en 14 oktober 2016 worden afgewezen.
3.
Het indienen van uitvoercertificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde suiker wordt geschorst voor
de periode van 17 oktober 2016 tot en met 30 september 2017.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1713 van de Commissie van 20 september 2016 tot vaststelling van de kwantitatieve grens voor de
uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose tot het einde van het verkoopseizoen 2016/2017 (PB L 258 van
24.9.2016, blz. 8).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 oktober 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling
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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1811 VAN DE COMMISSIE
van 11 oktober 2016
tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning van de provincie
Brindisi in het gebied Puglia in Italië als officieel vrij van brucellose (B. melitensis)
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6290)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (1), en met name bijlage A, hoofdstuk 1, deel II,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 91/68/EEG stelt veterinairrechtelijke voorschriften vast voor het handelsverkeer in schapen en geiten
binnen de Unie. Bij die richtlijn wordt bepaald onder welke voorwaarden de lidstaten of gebieden daarvan als
officieel brucellosevrij kunnen worden erkend.

(2)

In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG van de Commissie (2) zijn de gebieden van de lidstaten vermeld die
overeenkomstig Richtlijn 91/68/EEG als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) zijn erkend. In artikel 2,
punt 14, van Richtlijn 91/68/EEG wordt de term „gebied” voor Italië gedefinieerd als een gedeelte van die lidstaat
dat ten minste één provincie omvat.

(3)

Italië heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat voor de provincie Brindisi in het gebied
Puglia aan de voorwaarden van Richtlijn 91/68/EEG is voldaan om als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) te
worden erkend. Na evaluatie van de door Italië ingediende bewijsstukken moet de provincie Brindisi in het gebied
Puglia als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) worden erkend.

(4)

De gegevens betreffende Italië in bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG moeten derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
(1) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19.
(2) Beschikking 93/52/EEG van de Commissie van 21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde lidstaten of gebieden aan de
voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. melitensis) (PB L 13 van 21.1.1993, blz. 14).
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Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 2016.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG worden de gegevens betreffende Italië vervangen door:
„In Italië:
— gebied Abruzzo: provincie Pescara,
— provincie Bolzano,
— gebied Emilia-Romagna,
— gebied Friuli-Venezia Giulia,
— gebied Lazio,
— gebied Liguria,
— gebied Lombardia,
— gebied Marche,
— gebied Molise,
— gebied Piemonte,
— gebied Puglia: provincie Brindisi,
— gebied Sardegna,
— gebied Toscana,
— provincie Trento,
— gebied Umbria,
— gebied Valle d'Aosta,
— gebied Veneto.”.
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III
(Andere handelingen)

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA
Nr. 339/15/COL
van 16 september 2015
waarbij Noorwegen wordt gemachtigd om af te wijken van bepaalde gemeenschappelijke regels
voor de veiligheid van de luchtvaart op grond van artikel 14, lid 6, van het besluit waarnaar wordt
verwezen in punt 66n van bijlage XIII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn
91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG, zoals gewijzigd)
[2016/1812]
DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gezien artikel 14, lid 6, en lid 7, van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66n van bijlage XIII bij de EERovereenkomst, als aangepast bij Besluit nr. 163/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 19 december 2011 tot
wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (1) (Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burger
luchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van
Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (2), zoals gewijzigd),
Gezien punt CAT.POL.A. 210, onder b), leden 2), 4) en 5), van bijlage IV bij het besluit waarnaar wordt verwezen in
punt 66nf van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst (Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van
5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeen
komstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3), zoals gewijzigd),
zoals beide aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1 daarbij,
Gezien het advies van het Comité vervoer van de EVA, uitgebracht op 21 augustus 2015.
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Noorwegen heeft gevraagd te mogen afwijken van de gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de
luchtvaart in de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 216/2008.

(2)

Overeenkomstig artikel 14, lid 7, van die verordening, zoals aangepast, heeft de Toezichthoudende Autoriteit van
de EVA onderzocht of de gevraagde afwijking noodzakelijk is en welk beschermingsniveau deze biedt, op basis
van een aanbeveling van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, afgegeven op 26 juni
2015 (document nr. 762327). De Autoriteit concludeert op basis van de in de aanmelding van Noorwegen
beschreven verzachtende maatregelen dat de aangemelde Noorse afwijking voldoet aan de eisen van artikel 14,
lid 6, van Verordening (EG) nr. 216/2008.

(3)

Overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals aangepast, wordt een afwijking die is
toegestaan aan één lidstaat, ter kennis gesteld van alle lidstaten, die ook het recht hebben om die afwijking toe te
passen.

(1) PB L 76 van 15.3.2012, blz. 51.
(2) PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.
(3) PB L 296 van 25.10.2012, blz. 1.
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(4)

Overeenkomstig artikel 1 van Besluit nr. 163/2011 en aanpassing a) van punt 3, van de bijlage daarbij, staat de
term „lidsta(a)t(en)” niet alleen voor de in de verordening bedoelde lidstaten, maar ook voor de EVA-staten.

(5)

De beschrijving van de afwijking en de daaraan verbonden voorwaarden moeten van dien aard zijn dat andere
EVA-staten in de zin van Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals aangepast, de maatregel kunnen toepassen
wanneer zij zich in dezelfde situatie bevinden, zonder dat verdere goedkeuring van de Toezichthoudende
Autoriteit van de EVA vereist is. Dit neemt niet weg dat EVA-lidstaten in de zin van Verordening (EG)
nr. 216/2008, zoals aangepast, aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het Europees Agentschap voor
de veiligheid van de luchtvaart en de nationale luchtvaart autoriteiten kennis moeten geven van de toepassing van
afwijkingen, aangezien deze gevolgen kunnen hebben buiten die staat.

(6)

Overeenkomstig artikel 1 van Besluit nr. 163/2011 en aanpassing e) van punt 3, van de bijlage daarbij, deelt de
Europese Commissie aan de lidstaten de informatie over een krachtens artikel 14, lid 7, van Verordening (EG)
nr. 216/2008 genomen besluit die zij van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft ontvangen, mee aan
de EU-lidstaten.

(7)

Daarom moet dit besluit ter kennis worden gebracht van alle EVA-staten en van de Europese Commissie, zodat zij
de EU-lidstaten daarover kan inlichten.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van Comité Vervoer van de EVA,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Noorwegen mag afwijkingen toestaan van de voorwaarden van bepaalde uitvoeringsbepalingen in het kader van
Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals bepaald in de bijlage bij dit besluit, mits de voorwaarden van punt 2 van de
bijlage bij dit besluit worden nageleefd.
Artikel 2
Alle EVA-staten mogen dezelfde, in artikel 1 bedoelde maatregelen toepassen, zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit,
op voorwaarde dat de verplichting tot kennisgeving als bedoeld in artikel 14, lid 6, van Verordening (EG) nr. 216/2008,
zoals aangepast, in acht wordt genomen.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot Noorwegen. Alleen de Engelse taal is authentiek.
Artikel 4
Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en de Europese Commissie.

Gedaan te Brussel, 16 september 2015.
Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
Helga JÓNSDÓTTIR

Markus SCHNEIDER

Lid van het College

Waarnemend directeur
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BIJLAGE
AFWIJKING DOOR NOORWEGEN VAN VERORDENING (EU) NR. 965/2012 MET BETREKKING TOT HET
VERMIJDEN VAN HINDERNISSEN BIJ DE START OP DE LUCHTHAVEN MO I RANA (ENRA) EN ØRSTAVOLDA (ENOV)
1. Beschrijving van de afwijking

Noorwegen kan, in afwijking van punt CAT.POL.A. 210, onder b), leden 2, 4 en 5, (vermijden van hindernissen bij
de start) van bijlage IV (deel-CAT) bij Verordening (EU) nr. 965/2012 (1), zoals gewijzigd, luchtvaartmaatschappij
Widerøe Flyveselskap AS toestaan om voor hun vliegtuigtype Bombardier Dash 8 gebruik te maken van een
dwarshelling van hoogstens 25 graden op een hoogte tussen 100 en 400 voet voor bewegingen op twee verschillende
luchthavens, namelijk Mo i Rana (ENRA) en Ørsta-Volda (ENOV).
2. Voorwaarden voor de toepassing van de afwijking

Deze afwijking geldt voor luchtvaartmaatschappij Widerøe Flyveselskap AS op basis van de aanvullende maatregelen
die door de luchtvaartmaatschappij ten uitvoer zijn gelegd om te komen tot een veiligheidsniveau dat gelijkwaardig is
aan het niveau dat wordt bereikt door de toepassing van de gemeenschappelijke technische voorschriften en adminis
tratieve procedures die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 965/2012, zoals gewijzigd. De aanvullende
maatregelen worden beschreven in de aanbeveling van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
van 26 juni 2015 (document nr. 762327) en hebben betrekking op: initiële en periodieke opleiding van piloten,
eisen in verband met het vertrouwd maken van bemanningsleden, visuele hulpmiddelen die als leidraad dienen voor
bochten en hindernislichten, beperkingen in verband met het weer, beperkingen inzake ontdooiingspreparaten,
AFM (2) supplement 47 betreffende operationele procedures en kwesties inzake prestaties, gebruik van enkelvoudige
klepinstelling bij opstijgen (15 graden) om te voorkomen dat wordt opgestegen met verkeerde klepinstellingen,
gebruik van een programma voor vluchtgegevenscontrole om toe te zien op de dwarshelling tijdens de initiële
stijgvlucht, gebruik van een programma voor het toezicht op de naleving dat onder meer jaarlijkse controles omvat
van de dienst prestaties en opleiding; bovendien houdt het programma voor permanent toezicht van de Noorse
Burgerluchtvaartautoriteit rekening met de verzachtende elementen en erkenningsvoorwaarden van de luchtvaart
maatschappij Widerøe Flyveselskap AS.

(1) Het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66nf van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst van Verordening (EU) nr. 965/2012, zoals
aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1 daarbij.
(2) De Havilland Inc. Dash 8 Flight Manual Supplement 47: „Operation with 25 degree banked turn (For Norwegian operators only)”.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EU) 2016/841 van de Raad van 27 mei 2016 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van
de Democratische Volksrepubliek Korea
(Publicatieblad van de Europese Unie L 141 van 28 mei 2016)
Bladzijde 43, artikel 1, punt 11:
in plaats van:

„11. Het volgende artikel wordt ingevoegd:”,

lezen:

„11. Artikel 9 quater wordt vervangen door:”.
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