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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) 2017/284 VAN DE RAAD
van 17 februari 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen
Zimbabwe
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,
Gezien Besluit (GBVB) 2017/288 van de Raad van 17 februari 2017 tot wijziging van Besluit 2011/101/GBVB
betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (1),
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids
beleid en de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad (2) geeft uitvoering aan Besluit 2011/101/GBVB van de Raad (3) en
bevat bepaalde maatregelen tegen personen in Zimbabwe, met inbegrip van een bevriezing van hun tegoeden.

(2)

Na de vaststelling van Besluit (GBVB) 2017/288 moet er een afwijking worden ingevoerd van het verbod op de
verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie,
teneinde de verkoop, levering, overdracht of uitvoer mogelijk te maken, in voorkomend geval, van bepaalde
artikelen die uitsluitend bestemd zijn voor civiele toepassingen in mijnbouw- of infrastructuurprojecten.

(3)

Regelgeving op het niveau van de Unie is derhalve noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van Besluit (GBVB)
2017/288, met name om uniforme toepassing door marktdeelnemers in alle lidstaten te waarborgen.

(4)

Verordening (EG) nr. 314/2004 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 314/2004 wordt als volgt gewijzigd:
1) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 4 bis
1.
In afwijking van artikel 3 kan de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur is
gevestigd of de lidstaat van waaruit de explosieven of aanverwante uitrusting worden geleverd, op door haar passend
geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in punt 4 van
bijlage I bedoelde explosieven en aanverwante uitrusting en van financiële en technische bijstand, indien deze
explosieven en aanverwante uitrusting bestemd zijn en uitsluitend zullen worden gebruikt voor civiele toepassingen
in mijnbouw- en infrastructuurprojecten.
(1) PB L 42 van 18.2.2017, blz. 12.
(2) Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 55
van 24.2.2004, blz. 1).
(3) Besluit 2011/101/GBVB van 15 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 42 van 16.2.2011, blz. 6).

L 42/2

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

18.2.2017

2.
De in dit artikel bedoelde toestemming wordt verleend met inachtneming van de nadere bepalingen in
artikel 11 van Verordening (EG) nr. 428/2009. De toestemming is in de gehele Unie geldig.
3.
Exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle relevante informatie voor de beoordeling van hun verzoek
om toestemming.
4.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vooraf in kennis van
zijn voornemen om toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel te verlenen.”.
2) Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.
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, 17 februari 2017.
Voor de Raad
De voorzitter
E. BARTOLO
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BIJLAGE
„BIJLAGE I

Lijst van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, als bedoeld in artikel 3
1. De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:
1.1. vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de
EU;
1.2. munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen
onderdelen;
1.3. vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU.
2. Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU.
3. De volgende voertuigen:
3.1. voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing;
3.2. voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;
3.3. voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van construc
tiematerieel met bescherming tegen kogels;
3.4 voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;
3.5. voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;
3.6. voor de in 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen ten behoeve van
oproerbeheersing.
Opmerking 1: Dit punt is niet van toepassing op voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor brandbestrijding.
Opmerking 2: Voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term „voertuigen” ook opleggers en aanhangwagens.
4. De volgende explosieven en aanverwante stoffen:
4.1. uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met
inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor
ontworpen onderdelen; met uitzondering van: apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een
specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere
apparatuur of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor
het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstal
laties);
4.2. ladingen voor directionele explosies die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen
van de Europese Unie;
4.3. de volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de
Europese Unie vallen, en aanverwante stoffen:
a) amatol;
b) nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %);
c) nitroglycol;
d) penta-erythritoltetranitraat (PETN);
e) picrylchloride;
f) 2,4,6-trinitrotolueen (TNT).
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5. De volgende beschermende uitrusting die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke lijst van militaire
goederen van de Europese Unie:
5.1. lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;
5.2. kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en
kogelbestendige schilden.
Opmerking: dit punt heeft geen betrekking op:
— uitrusting speciaal ontworpen voor sportactiviteiten,
— uitrusting speciaal ontworpen voor de veiligheid op het werk.
6. Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU valt,
voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen programmatuur.
7. Niet door de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU bestreken nachtzicht- en thermischebeeld
vormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen.
8. Scheermesprikkeldraad.
9. Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.
10. Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.
11. Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde
goederen.”
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/285 VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2017
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling
van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij
onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of
gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij
specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het
kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden
ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening
vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een
bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die
periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douane
wetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld
onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2
Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9,
van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening worden gebruikt.

Artikel 3
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 269 van 10.10.2013, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeen
schappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 februari 2017.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Stephen QUEST

Directeur-generaal
Directoraat-generaal voor Belastingen en Douane-unie

BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een op afstand bestuurbaar hefschroefvliegtuig
met meerdere rotors (zogenoemde „drone”) met
een diagonale lengte van 35 cm en een gewicht
van 1 030 g, alsook een afstandsbediening in
een pakket voor de detailhandel.

8802 11 00

De indeling is vastgesteld op basis van de alge
mene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de
GN-codes 8802 en 8802 11 00.

Het hefschroefvliegtuig is uitgerust met een sta
biliseringssysteem, wifi en een gps-module (Glo
bal Positioning System). De maximale vliegsnel
heid bedraagt ongeveer 54 km/h en de vliegtijd
25 minuten.
De afstandsbediening werkt op een frequentie
van 2,4 GHz en wordt aangedreven door vier
batterijen.
Het hefschroefvliegtuig kan worden bestuurd
door middel van de afstandsbediening (in een
open ruimte) op een afstand van ten hoogste
1 000 m.

Aangezien het hefschroefvliegtuig is uitgerust
met geavanceerde vliegsystemen en een aanzien
lijke maximumsnelheid heeft, kan het niet
worden aangemerkt als speelgoed in de zin van
post 9503.
Het hefschroefvliegtuig moet daarom worden in
gedeeld onder GN-code 8802 11 00 als hef
schroefvliegtuigen met een leeggewicht van niet
meer dan 2 000 kg.
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/286 VAN DE COMMISSIE
van 17 februari 2017
tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 wat betreft de veehouders in de door
aardbevingen getroffen gebieden van Italië
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), en met name
artikel 219, lid 1, in samenhang met artikel 228,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 van de Commissie (2) is aangenomen als tegenmaatregel tegen de
marktverstoring in de melksector, die het gevolg is van een wereldwijde onbalans tussen vraag en aanbod, en in
andere veehouderijsectoren, zoals de sectoren varkens-, rund-, schapen- en geitenvlees, die evenzeer met een
moeilijke marktsituatie te kampen hebben.

(2)

De aardbeving die Midden-Italië op 24 augustus 2016 heeft getroffen, heeft heel veel menselijke en materiële
schade aangericht en heeft geleid tot een uitzonderlijk ernstige verstoring van de markt in de door de aardbeving
getroffen regio's, voornamelijk bergachtige gebieden met structurele handicaps waar de veehouderij van groot
economisch en sociaal belang is. Aangezien de regio nog steeds naschokken en nieuwe aardbevingen te
verwerken krijgt, is het voor Italië nu zelfs nog crucialer geworden om een beroep te kunnen doen op de
financiële steun waarin Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 voorziet.

(3)

Aangezien het bedrag dat op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 aan Italië is toegewezen,
slechts een beperkt deel zal compenseren van het daadwerkelijke verlies van de veehouders in de door
aardbevingen getroffen gebieden, is het passend te bepalen dat Italië aanvullende steun aan die landbouwers mag
verlenen door zijn Uniesteun verder aan te vullen.

(4)

Op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 moeten de desbetreffende uitgaven uiterlijk op
30 september 2017 zijn gedaan opdat de betrokken betalingen voor steun van de Unie in aanmerking zouden
komen; die termijn werd vastgesteld toen nog niet geweten was dat de bijzondere situatie in de door
aardbevingen getroffen gebieden van Italië nog zou verslechteren. Bijgevolg is het passend die termijn te verlengen
voor de desbetreffende uitgaven.

(5)

Het is eveneens passend om de termijn te verlengen voor de kennisgeving door Italië van de per maatregel
betaalde totaalbedragen, het aantal en het type begunstigden en de beoordeling van de doeltreffendheid van de
maatregel.

(6)

Om te garanderen dat de veehouders in de door aardbevingen getroffen gebieden van Italië de steun zo snel
mogelijk ontvangen, moet ervoor worden gezorgd dat Italië Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613, als
gewijzigd bij de onderhavige verordening, onverwijld kan toepassen. Daarom moet deze verordening in werking
treden op de dag na die van de bekendmaking ervan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 wordt als volgt gewijzigd:
1) Aan artikel 1, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor wat betreft de door aardbevingen getroffen gebieden van Italië, komen de uitgaven voor de betalingen voor
veehouders in het kader van deze verordening slechts voor steun van de Unie in aanmerking indien de betrokken
betalingen uiterlijk op 30 september 2018 zijn verricht.”.
(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 van de Commissie van 8 september 2016 tot vaststelling van buitengewone aanpas
singssteun voor melkproducenten en landbouwers in andere veehouderijsectoren (PB L 242 van 9.9.2016, blz. 10).
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2) Aan artikel 2 worden de volgende alinea's toegevoegd:
„Naast de in de eerste alinea bedoelde steun mag, wat Italië betreft, verdere steun voor veehouders in de door
aardbevingen getroffen gebieden worden verleend tot maximaal 100 % van het in de bijlage vastgestelde bedrag.
De aanvullende steun voor de veehouders in de door aardbevingen getroffen gebieden van Italië wordt uiterlijk op
30 september 2018 betaald.”.
3) Aan artikel 3, onder b), wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Met betrekking tot de steun voor veehouders in de door aardbevingen getroffen gebieden stelt Italië de Commissie
uiterlijk op 15 oktober 2018 in kennis van de per maatregel betaalde totaalbedragen, het aantal en het type
begunstigden en de beoordeling van de doeltreffendheid van de maatregel.”.
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, 17 februari 2017.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/287 VAN DE COMMISSIE
van 17 februari 2017
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, 17 februari 2017.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal
Directoraat-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

IL

337,2

MA

108,3

TN

194,0

TR

126,9

ZZ

191,6

MA

79,2

0707 00 05

1

TR

184,4

ZZ

131,8

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

58,6

TR

175,4

ZZ

117,0

EG

51,5

IL

74,6

MA

45,3

TN

49,5

TR

76,2

ZZ

59,4

0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 21 10, 0805 21 90,
0805 29 00

0805 22 00

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

EG

88,5

IL

127,8

JM

122,7

MA

92,4

TR

86,8

ZZ

103,6

IL

115,2

MA

98,4

ZZ

106,8

EG

82,4

TR

74,5

ZZ

78,5

CN

128,2

US

115,7

ZZ

122,0

CL

163,7

CN

102,6

ZA

115,6

ZZ

127,3

(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”.

18.2.2017

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 42/11

BESLUITEN
BESLUIT (GBVB) 2017/288 VAN DE RAAD
van 17 februari 2017
tot wijziging van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 15 februari 2011 Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen
Zimbabwe (1) vastgesteld.

(2)

Er moet een afwijking worden ingevoerd van het verbod op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van
uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, teneinde de verkoop, levering, overdracht of
uitvoer mogelijk te maken van bepaalde artikelen die uitsluitend bestemd zijn voor civiele toepassingen in
mijnbouw- of infrastructuurprojecten.

(3)

De Raad heeft Besluit 2011/101/GBVB geëvalueerd in het licht van de politieke ontwikkelingen in Zimbabwe.

(4)

De beperkende maatregelen tegen Zimbabwe moeten worden verlengd tot en met 20 februari 2018.

(5)

De beperkende maatregelen moeten worden gehandhaafd ten aanzien van de zeven personen en de ene entiteit in
bijlage I bij Besluit 2011/101/GBVB. De schorsing van de beperkende maatregelen moet worden verlengd voor de
vijf personen in bijlage II bij Besluit 2011/101/GBVB.

(6)

Besluit 2011/101/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2011/101/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1) Aan artikel 3 wordt het volgende lid toegevoegd:
„3.
Artikel 2 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die kan worden
gebruikt voor binnenlandse repressie indien die uitrusting uitsluitend bestemd is voor civiele toepassingen in
mijnbouw- of infrastructuurprojecten, onder voorbehoud van goedkeuring per geval door de bevoegde autoriteiten
van de uitvoerende lidstaat.”.
2) Artikel 10 wordt vervangen door:
„Artikel 10
1.

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

2.

Dit besluit is van toepassing tot en met 20 februari 2018.

(1) Besluit 2011/101/GBVB van de Raad van 15 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 42 van
16.2.2011, blz. 6).
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3.
De maatregelen in artikel 4, lid 1, en in artikel 5, leden 1 en 2, voor zover van toepassing op de personen in
bijlage II, worden tot en met 20 februari 2018 geschorst.
4.
Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd en het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad oordeelt
dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2017.
Voor de Raad
De voorzitter
E. BARTOLO
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BESLUIT (GBVB) 2017/289 VAN DE RAAD
van 17 februari 2017
tot wijziging van Besluit (GBVB) 2015/2005 houdende verlenging van het mandaat van de speciale
vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 33 en artikel 31, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 22 juli 2013 heeft de Raad Besluit 2013/393/GBVB (1) vastgesteld, waarbij de heer Franz-Michael SKJOLD
MELLBIN werd benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) in Afghanistan.

(2)

Op 10 november 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/2005 (2) vastgesteld, waarbij het mandaat van de
SVEU werd verlengd tot en met 28 februari 2017.

(3)

Op 12 mei 2016 heeft de Raad bevestigd dat de Unie zich na afloop van EUPOL AFGHANISTAN in 2016 zal
blijven inzetten ter ondersteuning van de civiele politie in Afghanistan. De Raad onderstreepte met name dat de
door Afghanistan geboekte vooruitgang op het gebied van eerbiediging, bescherming en bevordering van de
mensenrechten, en met name van de rechten van vrouwen en kinderen, moet worden geconsolideerd en verder
verbeterd en in elk overheidsoptreden moet worden geïntegreerd. De ondersteuning moet worden verstrekt door
middel van met name de versterking van het mandaat van de SVEU in Afghanistan.

(4)

Het mandaat van de SVEU dient met zes maanden te worden verlengd.

(5)

De SVEU zal zijn mandaat uitvoeren in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de
doelstellingen van het extern optreden van de Unie, als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag, kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit (GBVB) 2015/2005 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
Speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie
Het mandaat van de heer Franz-Michael SKJOLD MELLBIN als SVEU in Afghanistan wordt verlengd tot en met
31 augustus 2017. De Raad kan besluiten om het mandaat van de SVEU eerder te beëindigen op basis van een
beoordeling door het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en een voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV).”.
(1) Besluit 2013/393/GBVB van de Raad van 22 juli 2013 houdende wijziging van Besluit 2013/382/GBVB tot verlenging van het mandaat
van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan (PB L 198 van 23.7.2013, blz. 47).
(2) Besluit (GBVB) 2015/2005 van de Raad van 10 november 2015 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegen
woordiger van de Europese Unie in Afghanistan (PB L 294 van 11.11.2015, blz. 53).
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2) Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
Beleidsdoelstellingen
De SVEU vertegenwoordigt de Unie en bevordert de beleidsdoelstellingen van de Unie in Afghanistan, in nauwe
samenwerking met de vertegenwoordigers van de lidstaten in Afghanistan. Meer in het bijzonder dient de SVEU:
a) bij te dragen tot de uitvoering van de Gezamenlijke Verklaring van de EU en Afghanistan, de EU-strategie in
Afghanistan 2014-2016 en de ontwikkeling van de nieuwe EU-strategie in Afghanistan 2017-2020 en, in
voorkomend geval, de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Afghanistan inzake
partnerschap en ontwikkeling en de gezamenlijke koersbepaling van de EU en Afghanistan inzake migratie;
b) de politieke dialoog tussen de Unie en Afghanistan te ondersteunen;
c) steun te verlenen aan de centrale rol die de Verenigde Naties (VN) spelen in Afghanistan, met bijzondere nadruk
op het bijdragen tot een beter gecoördineerde internationale bijstand, waarbij de uitvoering van de conferentie
communiqués van Bonn, Chicago, Tokio, Londen en Brussel, alsmede de toepasselijke VN-resoluties bevorderd
wordt;
d) steun te verlenen aan het proces van hervorming in Afghanistan naar een betrouwbare en efficiënte politiedienst
die, in overeenstemming met de internationale normen, binnen het rechtsstatelijk kader opereert en de mensen
rechten volledig eerbiedigt.”.
3) Artikel 3 wordt vervangen door:
„Artikel 3
Mandaat
Ter uitvoering van het mandaat zal de SVEU, in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de lidstaten in
Afghanistan:
a) de standpunten van de Unie over het politiek proces en de ontwikkelingen in Afghanistan uitdragen;
b) nauwe contacten onderhouden met en steun verlenen aan de ontwikkeling van de bevoegde Afghaanse
instellingen, met name de regering, het parlement en de lokale overheden. Er moeten ook contacten onderhouden
worden met andere Afghaanse politieke groeperingen en andere betrokken actoren in Afghanistan, in het
bijzonder actoren uit het maatschappelijk middenveld;
c) nauwe contacten onderhouden met internationale en regionale belanghebbenden in Afghanistan, in het bijzonder
de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, de hoge civiele vertegenwoordiger van de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere belangrijke partners en organisaties;
d) advies geven in verband met de vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gezamenlijke
Verklaring van de EU en Afghanistan, van de EU-strategie in Afghanistan 2014-2016, van de samenwerkingsover
eenkomst tussen de EU en Afghanistan inzake partnerschap en ontwikkeling en van de conferentiecommuniqués
van Bonn, Chicago, Tokio, Londen en Brussel, met name op de volgende gebieden:
i)

civiele capaciteitsopbouw, met name op subnationaal niveau;

ii)

goed bestuur en corruptiebestrijding, de oprichting van instellingen die noodzakelijk zijn voor de rechtsstaat,
in het bijzonder een onafhankelijke rechterlijke macht;

iii) electorale en constitutionele hervormingen;
iv)

hervorming van de veiligheidssector, waaronder het versterken van het gerechtelijk apparaat en de
rechtsstaat, het nationaal leger en de nationale politie, en met name de uitbouw van de civiele politie;

v)

groeibevordering, met name door middel van landbouw en plattelandsontwikkeling;

vi)

naleving van Afghanistans internationale verplichtingen inzake mensenrechten, waaronder de eerbiediging
van de rechten van leden van minderheden, alsmede de rechten van vrouwen en kinderen;

vii) eerbiediging van de democratische beginselen en de rechtsstaat;

18.2.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 42/15

viii) aanmoediging van de deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur, aan de civiele samenleving en,
overeenkomstig UNSCR 1325(2000) van de VN-Veiligheidsraad, aan de vredesprocessen;
ix) eerbiediging van Afghanistans internationale verplichtingen, met inbegrip van samenwerking in de interna
tionale inspanningen ter bestrijding van terrorisme, drugshandel, mensenhandel en de verspreiding van
wapens en massavernietigingswapens en daarmee verband houdende materialen;
x)

bevordering van humanitaire hulp en de ordelijke terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, en

xi) verbetering van de doeltreffendheid van de aanwezigheid en de activiteiten van de Unie in Afghanistan en
bijdragen tot:
— de opstelling van het verslag over de uitvoering van de EU-strategie in Afghanistan 2014-2016 waar de
Raad om verzocht heeft;
— de opstelling van de nieuwe EU-strategie in Afghanistan 2017-2020;
— de uitvoering van de gezamenlijke koersbepaling van de EU en Afghanistan inzake migratie;
e) steun verlenen bij de ontwikkeling van de politiedienst in Afghanistan, met name door:
i)

monitoring en verstrekking van advies aan de Afghaanse autoriteiten op strategisch niveau ter verbetering van
de ontwikkeling voor lange termijn van leiderschaps- en besluitvormingscapaciteit met het oog op de
bevordering van de civiele politie binnen de Afghaanse nationale politie (ANP);

ii) monitoring en verstrekking van advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (MBZ) over bepaalde
aspecten van de hervorming van het MBZ en de professionalisering van de ANP, zoals de uitvoering van
beleidsmaatregelen op het gebied van buurtpolitie, inlichtingengestuurde politiezorg en strafrechtelijk
onderzoek;
iii) monitoring en verstrekking van advies aan het Anti-Corruption Justice Centre (justitieel centrum voor corrup
tiebestrijding) van het ministerie van Justitie om de capaciteit en de vermogens te ontwikkelen voor de aanpak
van corruptie op hoog niveau in de overheidssector;
f) actief deelnemen aan de lokale coördinatieorganen zoals de gemeenschappelijke coördinatie- en bewakingsraad en
daarbij de niet-deelnemende lidstaten volledig op de hoogte houden van de besluiten die op deze niveaus
genomen worden;
g) participeren in en advies verstrekken over de standpunten van de Unie in internationale conferenties over
Afghanistan, in nauw overleg met de Afghaanse autoriteiten en met de belangrijkste internationale partners;
h) op een actieve manier regionale samenwerking bevorderen via desbetreffende initiatieven, zoals het Heart of
Asia/Istanbul-proces en de regionale economische conferentie over Afghanistan (Regional Economic Conference
on Afghanistan — RECCA);
i) bijdragen tot de uitvoering van het mensenrechtenbeleid van de Unie en de EU-richtsnoeren voor de mensen
rechten, met name ten aanzien van vrouwen en kinderen in conflictgebieden, voornamelijk door de ontwikke
lingen op dat gebied te volgen en te sturen;
j) voor zover van toepassing, steun verlenen aan inclusieve door Afghanistan geleide vredesprocessen die leiden tot
onderhandelde politieke regelingen en blijvende verzoening in overeenstemming met punt 25 van het
communiqué van de deelnemers aan de conferentie in Brussel over Afghanistan, partnerschap voor welvaart en
vrede.”.
4) In artikel 5 wordt aan lid 1 de volgende alinea toegevoegd:
„Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de
periode van 1 maart 2017 tot en met 31 augustus 2017 bedraagt 5 700 000 EUR.”.
5) Artikel 14 wordt vervangen door:
„Artikel 14
Evaluatie
De toepassing van dit besluit en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Unie in de regio worden op
gezette tijden geëvalueerd. De SVEU legt de Raad, de HV en de Commissie vóór het einde van zijn mandaat een
uitvoerig verslag over de uitvoering van het mandaat voor.”.
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Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2017.
Voor de Raad
De voorzitter
E. BARTOLO
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/290 VAN DE RAAD
van 17 februari 2017
tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties
waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (1), en
met name artikel 26, lid 1, onder a),
Gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de
betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie (2),
en met name de artikelen 5 en 6,
Gezien het advies van het Europees Parlement (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 30 november 2009 heeft de Raad Besluit 2009/935/JBZ vastgesteld (4).

(2)

Artikel 26, lid 1, onder a), van Besluit 2009/371/JBZ verleent de Raad uitvoeringsbevoegdheden voor het
vaststellen van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten. Op grond
van Besluiten 2009/371/JBZ en 2009/935/JBZ is de lijst opgenomen in de bijlage bij Besluit 2009/935/JBZ.

(3)

De raad van bestuur van Europol dient de lijst zo nodig te herzien en dient te besluiten of hij de Raad wil
voorstellen deze te wijzigen.

(4)

Verordening (EU) 2016/794 (5) van het Europees Parlement en de Raad (de „Europolverordening”) is vanaf 1 mei
2017 van toepassing. Overeenkomstig Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is de Europol
verordening niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken. Bijgevolg wordt Denemarken vanaf 1 mei
2017, wat Europol betreft, als een derde land beschouwd.

(5)

Gezien het belang dat alle partijen hechten aan het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit waardoor
twee of meer lidstaten worden getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending
inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, is het belangrijk de
samenwerking tussen Europol en Denemarken in cruciale aangelegenheden te waarborgen teneinde de
weerbaarheid van de Unie tegen veiligheidsdreigingen te vergroten.

(6)

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder c), van de Europolverordening kan een vóór 1 mei 2017 overeenkomstig
artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ tussen Europol en een derde land gesloten samenwerkingsovereenkomst op
grond waarvan persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld, de grondslag vormen voor de doorgifte van
persoonsgegevens van Europol naar een derde land, voor zover deze doorgifte noodzakelijk is voor het verrichten
van de taken van Europol.

(7)

De raad van bestuur van Europol heeft op 20 december 2016 besloten de Raad aan te bevelen Denemarken aan
de lijst toe te voegen en daarbij de operationele noodzaak geschetst om een samenwerkingsovereenkomst met
Denemarken te sluiten.

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

PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.
Advies van 14 februari 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol
overeenkomsten moet sluiten (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12).
5
( ) Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie
voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ,
2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).
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(8)

Teneinde te voorkomen dat vanaf 1 mei 2017 een operationele leemte ontstaat wanneer Denemarken niet meer
aan Europol deelneemt als lidstaat, is het van het grootste belang dat Europol onverwijld de procedure op gang
brengt met het oog op het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Denemarken als derde land.

(9)

Besluit 2009/371/JBZ is bindend voor Denemarken, dat derhalve deelneemt aan de vaststelling en toepassing van
het onderhavige besluit ter uitvoering van Besluit 2009/371/JBZ.

(10)

Besluit 2009/371/JBZ is bindend voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, die derhalve deelnemen aan de
vaststelling en toepassing van het onderhavige besluit ter uitvoering van Besluit 2009/371/JBZ.

(11)

Besluit 2009/935/JBZ dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In punt 1 van de bijlage bij Besluit 2009/935/JBZ wordt de volgende vermelding ingevoegd:
„— Denemarken”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2017.
Voor de Raad
De voorzitter
E. BARTOLO
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HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
BESLUIT Nr. 2/2016 VAN HET GEMENGD COMITÉ LUCHTVERVOER EUROPESE
UNIE/ZWITSERLAND OPGERICHT BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE
GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT INZAKE LUCHTVERVOER
van 8 december 2016
tot vervanging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer [2017/291]
HET COMITÉ LUCHTVERVOER EUROPESE UNIE/ZWITSERLAND,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, hierna de
„overeenkomst” genoemd, en met name artikel 23, lid 4,
BESLUIT:

Enig artikel
Met ingang van 1 februari 2017 vervangt de bijlage bij dit besluit de bijlage bij de overeenkomst.

Gedaan te Genève, 8 december 2016.

Voor het Gemengd Comité
Het hoofd van de delegatie van de Europese Unie

Het hoofd van de Zwitserse delegatie

Filip CORNELIS

Christian HEGNER
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BIJLAGE

Met het oog op de toepassing van deze overeenkomst geldt het volgende:
— krachtens het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 van kracht is geworden, treedt de Europese Unie in de
plaats van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolger is;
— wanneer in deze bijlage gespecificeerde besluiten verwijzingen bevatten naar lidstaten van de Europese Gemeenschap,
zoals vervangen door de Europese Unie, of een eis betreffende een verband met laatstgenoemde, gelden deze
verwijzingen, voor de toepassing van deze overeenkomst, als eveneens van toepassing op Zwitserland, of op de eis
betreffende een verband met Zwitserland;
— de verwijzingen naar Verordeningen (EEG) nr. 2407/92 en (EEG) nr. 2408/92 van de Raad in de artikelen 4, 15, 18,
27 en 35 van de overeenkomst worden begrepen als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het
Europees Parlement en de Raad;
— onverminderd artikel 15 van deze overeenkomst wordt onder de in onderstaande richtsnoeren en verordeningen van
de Gemeenschap gebruikte term „communautaire luchtvaartmaatschappij” tevens verstaan een luchtvaartmaat
schappij die een exploitatievergunning heeft en die haar hoofdzetel en, in voorkomend geval, haar statutaire zetel in
Zwitserland heeft overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1008/2008. Verwijzingen naar Verordening
(EEG) nr. 2407/92 worden begrepen als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1008/2008;
— verwijzingen in de volgende teksten naar de artikelen 81 en 82 van het Verdrag of naar de artikelen 101 en 102 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden begrepen als verwijzingen naar de artikelen 8 en 9
van deze overeenkomst.
1. Liberalisering van de luchtvaart en andere regels betreffende de burgerluchtvaart
Nr. 1008/2008
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor
de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap
Nr. 2000/79
Richtlijn van de Raad van 27 november 2000 inzake de inwerkingstelling van de Europese overeenkomst betreffende
de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart, gesloten door de Association of
European Airlines (AEA), de European Transport Workers Association (ETF), de European Cockpit Association (ECA),
de European Regions Airline Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA)
Nr. 93/104
Richtlijn van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd,
zoals gewijzigd bij:
— Richtlijn 2000/34/EG
Nr. 437/2003
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de statistische registratie van
het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht
Nr. 1358/2003
Verordening van de Commissie van 31 juli 2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht
en tot wijziging van de bijlagen I en II daarbij
Nr. 785/2004
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor
luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 285/2010 van de Commissie
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Nr. 95/93
Verordening van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op
communautaire luchthavens (artikelen 1-12), zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 793/2004
Nr. 2009/12
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavenheffingen
Nr. 96/67
Richtlijn van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens
van de Gemeenschap
(Artikelen 1-9, 11-23 en 25)
Nr. 80/2009
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 inzake een gedragscode voor geautomati
seerde boekingssystemen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad.
2. Mededingingsregels
Nr. 1/2003
Verordening van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag (artikelen 1-13 en 15-45)
(Voor zover deze verordening relevant is voor de toepassing van deze overeenkomst. De opname van deze
verordening heeft geen gevolgen voor de taakverdeling uit hoofde van deze overeenkomst)
Nr. 773/2004
Verordening van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie,
— Verordening (EG) nr. 622/2008 van de Commissie
Nr. 139/2004
Verordening van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de
„EG-concentratieverordening”)
(artikel 1-18, artikel 19, leden 1 en 2, en artikel 20-23)
Met betrekking tot artikel 4, lid 5, van de concentratieverordening is het volgende van toepassing tussen de Europese
Gemeenschap en Zwitserland:
(1) met betrekking tot een concentratie, zoals gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 139/2004, die geen
communautaire dimensie heeft in de zin van artikel 1 van die verordening en die kan worden onderzocht op
basis van de nationale mededingingswetten van minstens drie EG-lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat, mogen de
in artikel 4, lid 2, van die verordening vermelde personen of ondernemingen, alvorens de concentratie bij de
bevoegde autoriteiten aan te melden, de Europese Commissie door middel van een gemotiveerde kennisgeving
meedelen dat de concentratie door de Commissie dient te worden onderzocht;
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(2) de Europese Commissie stuurt alle kennisgevingen die overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 139/2004 en de vorige alinea zijn ingediend, onverwijld door naar de Zwitserse Bondsstaat;
(3) als de Zwitserse Bondsstaat het oneens is met het verzoek om de zaak te verwijzen, behoudt de bevoegde
Zwitserse mededingingsautoriteit haar bevoegdheid en wordt de zaak overeenkomstig deze alinea niet naar de
Commissie verwezen.
Overeenkomstig de uiterste termijnen van artikel 4, leden 4 en 5, artikel 9, leden 2 en 6, en artikel 22, lid 2, van de
concentratieverordening:
(1) stuurt de Europese Commissie overeenkomstig artikel 4, leden 4 en 5, artikel 9, leden 2 en 6, en artikel 22, lid 2,
onverwijld alle relevante documenten naar de bevoegde Zwitserse mededingingsautoriteit;
(2) begint de berekening van de in artikel 4, leden 4 en 5, artikel 9, leden 2 en 6, en artikel 22, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 139/2004 uiterste termijnen voor de Zwitserse Bondsstaat na ontvangst van de relevante
documenten door de bevoegde Zwitserse mededingingsautoriteit.
Nr. 802/2004
Verordening van de Commissie van 7 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (artikelen 1-24), zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie,
— Verordening (EG) nr. 1033/2008 van de Commissie,
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1269/2013 van de Commissie
Nr. 2006/111
Richtlijn van de Commissie van 16 november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen
tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen

Nr. 487/2009
Verordening van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op
bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer

3. Veiligheid van de luchtvaart
Nr. 216/2008
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 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 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn
2004/36/EG, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 690/2009 van de Commissie,
— Verordening (EG) nr. 1108/2009,
— Verordening (EU) nr. 6/2013 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2016/4 van de Commissie.
De bevoegdheden die overeenkomstig de verordening aan het Agentschap zijn toegekend, gelden ook in Zwitserland.
De bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend voor het nemen van beslissingen krachtens artikel 11, lid 2,
artikel 14, leden 5 en 7, artikel 24, lid 5, artikel 25, lid 1, artikel 38, lid 3, onder i), artikel 39, lid 1, artikel 40, lid 3,
artikel 41, leden 3 en 5, artikel 42, lid 4, artikel 54, lid 1, en artikel 61, lid 3, gelden ook in Zwitserland.
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Niettegenstaande de horizontale aanpassing in het tweede streepje van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, zijn de verwijzingen naar de „lidstaten” in
artikel 65 van de verordening of in de in dat artikel vermelde bepalingen van Besluit 1999/468/EG, niet van
toepassing op Zwitserland.
Niets in de verordening mag worden geïnterpreteerd alsof de autoriteit om uit hoofde van internationale overeen
komsten namens Zwitserland op te treden met een ander doel dan het verlenen van bijstand bij de naleving van de
uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, aan het EASA wordt overgedragen.
De tekst van de Verordening wordt voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:
a) Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
i)

in lid 1 wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”;

ii) in lid 2, onder a), wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”;
iii) in lid 2 worden de punten b) en c) geschrapt;
iv) het volgende lid wordt toegevoegd:
„3.
Voert de Gemeenschap met een derde land onderhandelingen over de sluiting van een overeenkomst die
het mogelijk maakt dat een lidstaat of het Agentschap certificaten aflevert op basis van certificeringen van de
luchtvaartautoriteiten van dat derde land, dan streeft zij ernaar dat Zwitserland het betrokken derde land een
soortgelijke overeenkomst aanbiedt. Zwitserland streeft er op zijn beurt naar met derde landen overeen
komsten te sluiten die overeenstemmen met die van de Gemeenschap.”.
b) Aan artikel 29 wordt het volgende lid toegevoegd:
„4.
In afwijking van artikel 12, lid 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, kunnen onderdanen van Zwitserland die in het bezit zijn van
al hun burgerrechten op contractbasis in dienst worden genomen door de uitvoerend directeur van het
Agentschap.”.
c) Aan artikel 30 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Zwitserland past het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, dat als bijlage A bij
deze bijlage is gevoegd, toe op het Agentschap, overeenkomstig het aanhangsel bij bijlage A.”.
d) Aan artikel 37 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Zwitserland neemt volwaardig deel aan de werkzaamheden van de raad van bestuur en heeft binnen deze raad
dezelfde rechten en plichten als de EU-lidstaten, met uitzondering van stemrecht.”.
e) Aan artikel 59 wordt het volgende lid toegevoegd:
„12. Zwitserland neemt deel aan de in lid 1, onder b), vermelde regeling voor financiële bijdragen, overeen
komstig de volgende formule:
S (0,2/100) + S [1 — (a+b) 0,2/100] c/C
waarbij:
S

= het gedeelte van de begroting van het Agentschap dat niet wordt gedekt door de in lid 1, onder c) en d),
vermelde vergoedingen en heffingen

A

= het aantal geassocieerde landen

b

= het aantal EU-lidstaten

c

= de bijdrage van Zwitserland tot de ICAO-begroting

C

= de totale bijdrage van de EU-lidstaten en van de geassocieerde landen tot de ICAO-begroting”.
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f) Aan artikel 61 wordt het volgende lid toegevoegd:
„De bepalingen met betrekking tot financiële controle door de Gemeenschap in Zwitserland, wat de deelnemers
aan de activiteiten van het Agentschap betreft, zijn uiteengezet in bijlage B bij de onderhavige bijlage.”
g) Bijlage II bij de verordening wordt uitgebreid tot de volgende luchtvaartuigen, in de hoedanigheid van producten
onder artikel 2, lid 3, onder a), ii), van Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie van
24 september 2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering
van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering
van ontwerp- en productieorganisaties (1):
A/c — [HB-IMY, HB-IWY] — type Gulfstream G-IV
A/c — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — type Gulfstream G-V
A/c — [HB-ZCW, HB-ZDF] — type MD900.
Nr. 1178/2011
Verordening van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve
procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 290/2012 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 70/2014 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 245/2014 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2015/445 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2016/539 van de Commissie.
Nr. 3922/91
Verordening van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administra
tieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (artikelen 1-3, artikel 4, lid 2, artikelen 5-11 en artikel 13),
zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1899/2006,
— Verordening (EG) nr. 1900/2006,
— Verordening (EG) nr. 8/2008 van de Commissie,
— Verordening (EG) nr. 859/2008 van de Commissie.
Nr. 996/2010
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van
ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 376/2014
Nr. 104/2004
Verordening van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van regels voor de organisatie en de
samenstelling van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
Nr. 2111/2005
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een
communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is
opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot
intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG
(1) PB L 243 van 27.9.2003, blz. 6.
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Nr. 473/2006
Verordening van de Commissie van 22 maart 2006 tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de in hoofdstuk II van
Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van
luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap
Nr. 474/2006
Verordening van de Commissie van 22 maart 2006 tot vaststelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG)
nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen
waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap, zoals laatstelijk gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/963 van de Commissie
Nr. 1332/2011
Verordening van de Commissie van 16 december 2011 tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor het
gebruik van het luchtruim en exploitatieprocedures voor het vermijden van botsingen in de lucht, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2016/583 van de Commissie
Nr. 646/2012
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 16 juli 2012 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake
boeten en dwangsommen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad
Nr. 748/2012
Verordening van de Commissie van 3 augustus 2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de
luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustings
stukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 7/2013 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 69/2014 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2015/1039 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2016/5 van de Commissie.
Nr. 965/2012
Verordening van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve
procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de
Raad, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 800/2013 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 71/2014 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 83/2014 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 379/2014 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2015/140 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2015/1329 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2015/640 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2015/2338 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2016/1199 van de Commissie.
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Nr. 2012/780
Besluit van de Commissie van 5 december 2012 inzake toegangsrechten tot het bij artikel 18, lid 5, van Verordening
(EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en
incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG opgezette Europese centrale register
van veiligheidsaanbevelingen en de antwoorden daarop

Nr. 628/2013
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de werkmethoden van het Europees Agentschap
voor de Veiligheid van de luchtvaart voor de uitvoering van normaliseringsinspecties en het toezicht op de toepassing
van de regels van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, en houdende intrekking
van Verordening (EG) nr. 736/2006 van de Commissie

Nr. 139/2014
Verordening van de Commissie van 12 februari 2014 tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met
betrekking tot luchtvaartterreinen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de
Raad

Nr. 319/2014
Verordening van de Commissie van 27 maart 2014 inzake de vergoedingen en rechten die worden geheven door het
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 593/2007

Nr. 376/2014
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen
van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de
Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie

Nr. 452/2014
Verordening van de Commissie van 29 april 2014 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures
voor vluchtuitvoering door exploitanten uit derde landen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het
Europees Parlement en de Raad, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2016/1158 van de Commissie
Nr. 1321/2014
Verordening van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaar
tuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bĳ
voornoemde taken betrokken organisaties en personen, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2015/1088 van de Commissie,
— Verordening (EU) 2015/1536 van de Commissie.
Nr. 2015/340
Verordening van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en administratieve
procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie
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Nr. 2015/640
Verordening van de Commissie van 23 april 2015 betreffende aanvullende luchtwaardigheidsspecificaties voor een
bepaald soort vluchtuitvoering en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012
Nr. 2015/1018
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 29 juni 2015 tot vaststelling van een lijst waarbij voorvallen in de
burgerluchtvaart die verplicht moeten worden gemeld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 376/2014 van het
Europees Parlement en de Raad, worden ingedeeld in categorieën
4. Beveiliging van de luchtvaart
Nr. 300/2008
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het
gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002
Nr. 272/2009
Verordening van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de
beveiliging van de burgerluchtvaart, zoals laatstelijk gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 297/2010 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 720/2011 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 1141/2011 van de Commissie,
— Verordening (EU) nr. 245/2013 van de Commissie
Nr. 1254/2009
Verordening van de Commissie van 18 december 2009 tot vaststelling van criteria waaraan lidstaten moeten voldoen
om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om
alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen
Nr. 18/2010
Verordening van de Commissie van 8 januari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het
Europees Parlement en de Raad wat specificaties voor nationale kwaliteitscontroleprogramma's op het gebied van
beveiliging van de burgerluchtvaart betreft
Nr. 72/2010
Verordening van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van procedures voor de inspecties van de
Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/472 van de Commissie
Nr. 2015/1998
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 5 november 2015 houdende vaststelling van gedetailleerde
maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de
luchtvaart, zoals laatstelijk gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2426 van de Commissie
Nr. 2015/8005
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de
tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen inzake luchtvaartbeveiliging, zoals vermeld in artikel 18,
onder a), van Verordening (EG) nr. 300/2008.
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5. Luchtverkeersbeheer
Nr. 549/2004
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de
totstandbrenging van het gemeenschappelĳk Europees luchtruim („de kaderverordening”), zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009
De Commissie geniet in Zwitserland de rechten die haar overeenkomstig de artikelen 6, 8, 10, 11 en 12 zijn
toegekend.
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 2 wordt „op communautair niveau” vervangen door „op communautair niveau, inclusief Zwitserland”.
Niettegenstaande de horizontale aanpassing in het tweede streepje van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, zijn de verwijzingen naar de „lidstaten” in
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 549/2004 of in de in dat artikel vermelde bepalingen van Besluit 1999/468/EG,
niet van toepassing op Zwitserland.
Nr. 550/2004
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavi
gatiediensten in het gemeenschappelĳk Europees luchtruim („de luchtvaartnavigatiedienstenverordening”), als
gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009
De Commissie geniet tegenover Zwitserland de rechten die haar overeenkomstig de artikelen 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis,
16 en 17 zijn toegekend.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt de verordening als volgt gelezen:
a) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
in lid 2 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.
b) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
in de leden 1 en 6 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.
c) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
in lid 1 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.
d) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
in lid 1 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.
e) In artikel 16 wordt lid 3 vervangen door:
„3.
De Commissie stelt de lidstaten en de dienstverlener, voor zover deze juridisch betrokken partij is, in kennis
van haar besluit.”.
Nr. 551/2004
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik
van het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtruimverordening”), als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009
De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen 3 bis, 6 en 10 zijn
verleend.
Nr. 552/2004
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het
Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (de interoperabiliteitsverordening), als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009
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De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen 4, 7 en 10, lid 3, zijn
verleend.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt de verordening als volgt gelezen:
a) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
in lid 2 wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.
b) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
in lid 4 wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.
c) Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
in deel 3, tweede en laatste streepje, wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.
Nr. 2150/2005
Verordening van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor een
flexibel gebruik van het luchtruim
Nr. 1033/2006
Verordening 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 gemeenschappelijk Europees luchtruim, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie,
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 428/2013 van de Commissie.
Nr. 1032/2006
Verordening 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, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 30/2009 van de Commissie
Nr. 219/2007
Verordening van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke Onderneming
voor de verwezenlijking van een nieuwe generatie Europees luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar), zoals gewijzigd
bij:
— Verordening (EG) nr. 1361/2008 van de Raad,
— Verordening (EU) nr. 721/2014 van de Raad.
Nr. 633/2007
Verordening van de Commissie van 7 juni 2007 tot vaststelling van de eisen voor de toepassing van een protocol
voor de overdracht van vluchtberichten met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten
tussen luchtverkeersleidingseenheden, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 283/2011 van de Commissie
Nr. 482/2008
Verordening van de Commissie van 30 mei 2008 betreffende de invoering van een systeem ter verzekering van de
softwareveiligheid door verleners van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 2096/2005, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 van de Commissie

L 42/30

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

18.2.2017

Nr. 29/2009
Verordening van de Commissie van 16 januari 2009 tot vaststelling van de eisen inzake datalinkdiensten voor het
gemeenschappelijk Europees luchtruim, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2015/310 van de Commissie
De tekst van de Verordening wordt voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:
„Zwitserland UIR” wordt toegevoegd aan bijlage I, deel A.
Nr. 262/2009
Verordening van de Commissie van 30 maart 2009 tot vaststelling van de eisen inzake de gecoördineerde toewijzing
en toepassing van Mode S-ondervragingscodes in het gemeenschappelijk Europees luchtruim
Nr. 73/2010
Verordening van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van de kwaliteitseisen voor luchtvaartgegevens
en -informatie voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1029/2014 van de Commissie
Nr. 255/2010
Verordening van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake de regeling
van luchtverkeersstromen, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1006 van de Commissie
Nr. C(2010) 5134
Besluit van de Commissie van 29 juli 2010 inzake de aanwijzing van het prestatiebeoordelingsorgaan van het
gemeenschappelijk Europees luchtruim
Nr. 2014/672
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 september 2014 betreffende de verlenging van de aanstelling van het
Prestatiebeoordelingsorgaan van het gemeenschappelĳk Europees luchtruim
Nr. 176/2011
Verordening van de Commissie van 24 februari 2011 inzake de informatie die moet worden verstrekt vóór de
vaststelling en wijziging van een functioneel luchtruimblok
Nr. 677/2011
Verordening van de Commissie van 7 juli 2011 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van de netwerk
functies voor luchtverkeersbeheer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2010, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 970/2014 van de Commissie
Nr. 2011/4130
Besluit van de Commissie van 7 juli 2011 inzake de aanstelling van de netwerkbeheerder voor de functie luchtver
keersbeheer (ATM) van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
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Nr. 1034/2011
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 17 oktober 2011 betreffende het veiligheidstoezicht op het gebied van
luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2010
Nr. 1035/2011
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 17 oktober 2011 tot vaststelling van de gemeenschappelijke eisen
voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 482/2008 en (EU)
nr. 691/2010, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie,
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 448/2014 van de Commissie.
Nr. 1206/2011
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 22 november 2011 tot vaststelling van de eisen inzake de identificatie
van luchtvaartuigen voor de surveillance in het gemeenschappelijk Europees luchtruim
De tekst van de Verordening wordt voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:
„Zwitserland UIR” wordt toegevoegd aan bijlage I.
Nr. 1207/2011
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 22 november 2011 tot vaststelling van de eisen voor de prestaties en
interoperabiliteit van surveillance voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1028/2014 van de Commissie
Nr. 923/2012
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtver
keersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG)
nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010, zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1185 van de Commissie.
Nr. 1079/2012
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 16 november 2012 tot vaststelling van de eisen voor de kanaalafstand
bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, zoals gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 657/2013 van de Commissie
Nr. 390/2013
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 3 mei 2013 tot vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaart
navigatiediensten en netwerkfuncties
Nr. 391/2013
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 3 mei 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel
voor luchtvaartnavigatiediensten
Nr. 409/2013
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 3 mei 2013 inzake de definitie van gemeenschappelijke projecten, de
vaststelling van governance en de identificatie van stimulansen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het
Europees masterplan inzake luchtverkeersbeheer
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Nr. 2014/132
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 maart 2014 tot vaststelling van de EU-wijde prestatiedoelstellingen voor
het Europees netwerk voor luchtverkeersbeheer en de alarmdrempels voor de tweede referentieperiode 2015-2019
Nr. 716/2014
Uitvoeringsverordening van de Commissie van 27 juni 2014 betreffende de vaststelling van het gemeenschappelijk
proefproject ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europese masterplan voor luchtverkeersbeheer
Nr. 2015/2224
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 27 november 2015 tot benoeming van de voorzitter, de leden en hun
plaatsvervangers van de netwerkbeheerraad van de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer in de tweede referentie
periode (2015-2019)
Nr. 2016/1373
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 augustus 2016 tot goedkeuring van het netwerkprestatieplan voor de
tweede referentieperiode van de prestatieregeling voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (2015-2019)
6. Milieu en geluid
Nr. 2002/30
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van regels en
procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de
Gemeenschap (artikelen 1-12 en 14-18)
(De wijzigingen van bijlage I, die het gevolg zijn van bijlage II, hoofdstuk 8 (Vervoersbeleid), deel G (Luchtvervoer),
nummer 2 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland,
de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de
Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de
Europese Unie is gegrond, zijn van toepassing.)
Nr. 89/629
Richtlijn van de Raad van 4 december 1989 betreffende de beperking van de geluidsemissie van civiele subsonische
straalvliegtuigen
(Artikelen 1-8)
Nr. 2006/93
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de regulering van de exploitatie
van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel 1, deel II,
hoofdstuk 3, tweede uitgave (1988)
7. Consumentenbescherming
Nr. 90/314
Richtlijn van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispak
ketten
(Artikelen 1-10)
Nr. 93/13
Richtlijn van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
(Artikelen 1-11)
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Nr. 2027/97
Verordening van de Raad van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen
(artikelen 1-8), zoals gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 889/2002
Nr. 261/2004
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging
van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91
(Artikelen 1-18)
Nr. 1107/2006
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en
personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen
8. Diversen
Nr. 2003/96
Richtlijn van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting
van energieproducten en elektriciteit
(Artikel 14, lid 1, onder b), en artikel 14, lid 2)
9. Bijlagen
A: Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
B: Bepalingen met betrekking tot de financiële controle die de Europese Unie in Zwitserland uitoefent op de
deelnemers aan de activiteiten van het EASA
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BIJLAGE A

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van DE Europese unie
DE HOGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,
OVERWEGENDE DAT, overeenkomstig artikel 343 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en

artikel 191 van het Verdrag tot oprichting van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie („EGA”), de Europese Unie en de EGA op het grondgebied van de lidstaten de voorrechten en
immuniteiten genieten die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken,
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT de volgende bepalingen, welke aan het Verdrag betreffende de Europese

Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht:
HOOFDSTUK I
EIGENDOMMEN, FONDSEN, BEZITTINGEN EN VERRICHTINGEN VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 1
De gebouwen en terreinen van de Europese Unie zijn onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld van huiszoeking, vordering,
verbeurdverklaring of onteigening. De eigendommen en bezittingen van de Unie kunnen zonder toestemming van het
Hof van Justitie niet worden getroffen door enige dwangmaatregel van bestuursrechtelijke of gerechtelijke aard.
Artikel 2
Het archief van de Unie is onschendbaar.
Artikel 3
De Unie, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn vrijgesteld van alle directe belastingen.
Telkens wanneer hun dit mogelijk is, treffen de regeringen van de lidstaten passende maatregelen tot kwijtschelding of
teruggave van het bedrag der indirecte belastingen en van belastingen op de verkoop, welke een deel vormen van de
prijs van onroerende of roerende goederen, wanneer de Unie voor haar officieel gebruik belangrijke aankopen doet van
goederen in de prijs waarvan zodanige belastingen begrepen zijn. De toepassing van deze bepalingen mag evenwel niet
tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de Unie wordt vervalst.
Geen enkele vrijstelling wordt verleend van belastingen, heffingen en rechten die niet anders zijn dan eenvoudige
vergoedingen voor diensten van openbaar nut.
Artikel 4
De Unie is vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen met betrekking tot goederen
bestemd voor officieel gebruik van de Unie; de aldus ingevoerde goederen mogen op het grondgebied van het land
alwaar zij zijn ingevoerd niet onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen, tenzij op voorwaarden welke
door de regering van dat land zijn goedgekeurd.
De Unie is eveneens vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen met betrekking tot haar
publicaties.
HOOFDSTUK II
MEDEDELINGEN EN LAISSEZ-PASSER

Artikel 5
De instellingen van de Unie genieten, voor hun officiële mededelingen en het overbrengen van al hun documenten op
het grondgebied van iedere lidstaat de behandeling, welke door deze staat aan diplomatieke missies wordt toegestaan.
De officiële correspondentie en andere officiële mededelingen van de instellingen van de Unie zijn niet aan censuur
onderworpen.
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Artikel 6
Laissez-passer, waarvan de vorm door de Raad met gewone meerderheid van stemmen wordt vastgesteld en welke als
geldige reispapieren worden erkend door de overheidsinstanties van de lidstaten kunnen door de voorzitters van de
instellingen van de Unie aan de leden en het personeel van deze instellingen worden verstrekt. Deze laissez-passer
worden aan de ambtenaren, en overige personeelsleden verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het statuut van de
ambtenaren en de regeling voor de andere personeelsleden van de Unie.
De Commissie kan akkoorden sluiten teneinde deze laissez-passer te doen erkennen als geldige reispapieren voor het
grondgebied van derde staten.
HOOFDSTUK III
LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 7
De bewegingsvrijheid der leden van het Europees Parlement die zich naar de plaats van bijeenkomst van het Europees
Parlement begeven of daarvan terugkeren wordt op geen enkele wijze beperkt door voorschriften van bestuursrechtelijke
of andere aard.
Aan de leden van het Europees Parlement worden, wat betreft douane en deviezencontrole, toegekend:
a) door hun eigen regering, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan hoge ambtenaren, die zich, belast met een
tijdelijke officiële zending, naar het buitenland begeven;
b) door de regeringen van de andere lidstaten, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan vertegenwoordigers van
buitenlandse regeringen, belast met een tijdelijke officiële zending.
Artikel 8
Tegen de leden van het Europees Parlement kan geen opsporing plaatsvinden, noch kunnen zij worden aangehouden of
vervolgd op grond van de mening of de stem die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht.

Artikel 9
Tijdens de zittingsduur van het Europees Parlement genieten de leden:
a) op hun eigen grondgebied, de immuniteiten welke aan de leden van de volksvertegenwoordiging in hun land zijn
verleend;
b) op het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm
ook.
De immuniteit beschermt hen eveneens, wanneer zij zich naar de plaats van de bijeenkomst van het Europees Parlement
begeven of daarvan terugkeren.
Op deze immuniteit kan geen beroep worden gedaan in geval van ontdekking op heterdaad, terwijl zij evenmin kan
verhinderen dat het Europees Parlement het recht uitoefent de immuniteit van een van zijn leden op te heffen.
HOOFDSTUK IV
DE AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DER EUROPESE UNIE DEELNEMENDE
VERTEGENWOORDIGERS DER LIDSTATEN

Artikel 10
De aan de werkzaamheden van de instellingen van de Unie deelnemende vertegenwoordigers der lidstaten, alsmede hun
raadslieden en de deskundigen, genieten gedurende de uitoefening van hun ambt en op hun reizen naar en van de plaats
van bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten, immuniteiten en faciliteiten.
Dit artikel is eveneens van toepassing op de leden der raadgevende organen van de Unie.
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HOOFDSTUK V
AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 11
De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie zijn, ongeacht hun nationaliteit, op het grondgebied van elk der
lidstaten:
a) vrijgesteld van rechtsvervolging voor hetgeen zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven,
behoudens de toepassing van de bepalingen der Verdragen, die betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van de
ambtenaren en overige personeelsleden tegenover de Unie, en voorts op de bevoegdheid van het Hof van Justitie van
de Europese Unie om uitspraak te doen in geschillen tussen de Unie en haar ambtenaren en overige personeelsleden.
Zij blijven deze immuniteit genieten nadat zij hun ambt hebben neergelegd;
b) tezamen met hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten vrijgesteld van immigratiebeperkingen en
vreemdelingenregistratie;
c) inzake monetaire of deviezenregelingen in het genot van de gebruikelijke faciliteiten welke aan ambtenaren van
internationale organisaties worden toegekend;
d) gerechtigd om de eerste maal, dat zij hun post bezetten, in het betrokken land hun huisraad en goederen voor
persoonlijk gebruik vrij van rechten in te voeren, en bij het neerleggen van hun ambt hun huisraad en goederen voor
persoonlijk gebruik uit genoemd land vrij van rechten weder uit te voeren, in beide gevallen met inachtneming van
de voorwaarden welke de regering van het land waar dit recht wordt uitgeoefend, als noodzakelijk beschouwt;
e) gerechtigd uit een lidstaat hun voor persoonlijk gebruik bestemde personenauto die in het land waar zij het laatst
hun verblijfplaats hebben gehad of in het land waarvan zij onderdaan zijn, verkregen is op de voorwaarden die op de
binnenlandse markt van dat land gelden, vrij van rechten in te voeren, en deze vrij van rechten weder uit te voeren,
in beide gevallen met inachtneming van de voorwaarden welke de regering van het betrokken land als noodzakelijk
beschouwt.

Artikel 12
Onder de voorwaarden en volgens de procedure welke door het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone
wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging van de betrokken instellingen worden vastgesteld, worden de
ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie onderworpen aan een belasting ten bate van de Unie op de door
haar betaalde salarissen, lonen en emolumenten.
Zij zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Unie betaalde salarissen, lonen en emolumenten.

Artikel 13
De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie, die zich uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van hun ambt
in dienst van de Unie vestigen op het grondgebied van een andere lidstaat dan de staat van de fiscale woonplaats, welke
zij bezitten op het ogenblik van hun indiensttreding bij de Unie, worden voor de toepassing van de inkomsten-,
vermogens- en successiebelastingen, alsmede van de tussen de lidstaten van de Unie gesloten overeenkomsten ter
voorkoming van dubbele belasting, zowel in de staat waar zij zich gevestigd hebben als in de staat van de fiscale
woonplaats, geacht hun woonplaats te hebben behouden in de laatstgenoemde staat, indien deze lid is van de Unie. Deze
bepaling geldt eveneens voor de echtgenoot voor zover deze geen eigen beroepsbezigheden uitoefent, alsmede voor de
kinderen die ten laste zijn en onder toezicht staan van de in dit artikel bedoelde personen.
De roerende goederen welke toebehoren aan de in de vorige alinea bedoelde personen en zich bevinden op het
grondgebied van de staat van verblijf, worden in die staat vrijgesteld van successiebelasting; voor de heffing van die
belasting worden die roerende goederen geacht zich in de staat van de fiscale woonplaats te bevinden, onder
voorbehoud van de rechten van derde staten en de mogelijke toepassing van de bepalingen der internationale overeen
komsten betreffende dubbele belasting.
De uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van een ambt in dienst van andere internationale organisaties verkregen
woonplaats wordt niet in aanmerking genomen bij de toepassing van de bepalingen van dit artikel.
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Artikel 14
Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging
van de betrokken instellingen de regeling vast inzake de sociale voorzieningen, welke op de ambtenaren en overige
personeelsleden van de Unie van toepassing zijn.
Artikel 15
Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging
van de andere betrokken instellingen vast op welke categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie
de bepalingen van de artikel 11, artikel 12, tweede alinea, en artikel 13 geheel of ten dele van toepassing zijn.
De namen, hoedanigheden en adressen der ambtenaren en overige personeelsleden, welke onder deze categorieën zijn
begrepen, worden op gezette tijden aan de regeringen van de lidstaten medegedeeld.
HOOFDSTUK VI
VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN DER BIJ DE EUROPESE UNIE GEACCREDITEERDE MISSIES VAN
DERDE STATEN

Artikel 16
De lidstaat, op wiens grondgebied de zetel van de Unie is gevestigd, verleent aan de missies der bij de Unie geaccredi
teerde derde staten de gebruikelijke diplomatieke immuniteiten en voorrechten.
HOOFDSTUK VII
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17
De voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden aan de ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie
uitsluitend in het belang van de Unie verleend.
Elke instelling van de Unie is gehouden de aan een ambtenaar of ander personeelslid verleende immuniteit op te heffen
in alle gevallen, waarin zulks naar haar mening niet strijdig is met de belangen van de Unie.
Artikel 18
Voor de toepassing van dit protocol handelen de instellingen van de Unie in overeenstemming met de verantwoordelijke
autoriteiten van de betrokken lidstaten.
Artikel 19
De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de leden van de Commissie.
Artikel 20
De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de rechters, de advocaten-generaal, de griffiers en de
toegevoegde rapporteurs van het Hof van Justitie van de Europese Unie, onverminderd de bepalingen van artikel 3 van
het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de vrijstelling van
rechtsvervolging van de rechters en de advocaten-generaal.
Artikel 21
Dit protocol is eveneens van toepassing op de Europese Investeringsbank, de leden van haar organen, haar personeel en
de vertegenwoordigers der lidstaten, welke aan haar werkzaamheden deelnemen, onverminderd de bepalingen van het
Protocol betreffende haar statuten.
De Europese Centrale Bank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing bij de uitbreiding van haar
kapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten welke hieraan verbonden zijn in de staat waar de zetel van de Bank
gevestigd is. Haar opheffing en liquidering zullen evenmin enige heffing medebrengen. Ten slotte geeft de werkzaamheid
van de Bank en van haar organen, uitgeoefend onder de statutaire voorwaarden, geen aanleiding tot de heffing van
omzetbelastingen.
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Artikel 22
Dit protocol is eveneens van toepassing op de Europese Centrale Bank, de leden van haar organen en haar personeel,
onverminderd de bepalingen van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank.
De Europese Centrale Bank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing bij de uitbreiding van haar
kapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten welke hieraan verbonden zijn in de staat waar de zetel van de Bank
gevestigd is. De werkzaamheden van de Bank en van haar organen, uitgeoefend overeenkomstig de statuten van het
Europese Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, geven geen aanleiding tot de heffing van
omzetbelasting.
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Aanhangsel

Procedures voor de toepassing in Zwitserland van het Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten van de Europese Unie
1. Uitbreiding van de toepassing van het Protocol tot Zwitserland
Iedere verwijzing naar de lidstaten in het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
(hierna „het protocol” genoemd) moet worden opgevat als zijnde eveneens van toepassing op Zwitserland, tenzij in
het onderstaande anders wordt bepaald.
2. Agentschap vrijgesteld van indirecte belastingen (met inbegrip van btw)
Op vanuit Zwitserland geëxporteerde goederen en diensten wordt geen belasting over de toegevoegde waarde (btw)
geheven. Wat goederen en diensten betreft die aan het Agentschap in Zwitserland worden geleverd voor officieel
gebruik, geschiedt de btw-vrijstelling, overeenkomstig artikel 3, tweede alinea, van het protocol, door middel van
teruggave van de betaalde bedragen. Vrijstelling van btw wordt verleend indien de feitelijke aankoopprijs voor de in
de factuur of een gelijkwaardig document vermelde goederen en dienstverstrekkingen (inclusief belastingen) ten
minste 100 CHF bedraagt.
Restitutie van de betaalde btw-bedragen volgt op vertoon van de speciaal hiertoe bestemde Zwitserse formulieren aan
de afdeling btw van de federale belastingautoriteiten. De aanvragen worden in beginsel behandeld binnen drie
maanden, te rekenen vanaf de indiening van het van de nodige bewijsstukken vergezelde verzoek om terugbetaling.
3. Wijze van toepassing van de regelgeving betreffende het personeel van het Agentschap
Wat artikel 12, tweede alinea, van het protocol betreft, stelt Zwitserland, volgens de beginselen van zijn intern recht,
de ambtenaren en overige personeelsleden van het Agentschap in de zin van artikel 2 van Verordening (Euratom,
EGKS, EEG) nr. 549/69 van de Raad (1) vrij van federale, kantonnale en gemeentelijke belastingen op salarissen, lonen
en emolumenten die door de Europese Unie worden betaald en waarop, te harer gunste, een interne belasting van
toepassing is.
Voor de toepassing van artikel 13 van dit Aanhangsel wordt Zwitserland niet als een lidstaat in de zin van
bovenstaande paragraaf 1 beschouwd.
De ambtenaren en overige personeelsleden van het Agentschap, alsook hun gezinsleden die zijn aangesloten bij het
op de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Unie van toepassing zijnde socialeverzekeringsstelsel,
vallen niet verplicht onder het Zwitserse socialeverzekeringsstelsel.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uitsluitende bevoegdheid voor alle kwesties betreffende de
betrekkingen tussen de Commissie of het Agentschap en zijn personeel, wat betreft de toepassing van Verordening
(EEG/Euratom/EGKS) nr. 259/68 van de Raad (2) en de andere bepalingen van het recht van de Europese Unie tot
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.

(1) Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 van de Raad van 25 maart 1969 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en
overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het
Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (PB L 74 van 27.3.1969, blz. 1).
(2) Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van
de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede
van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (Regeling welke van toepassing is op
de andere personeelsleden) (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).
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BIJLAGE B

Financiële controle met betrekking tot Zwitserse deelnemers aan de activiteiten van het Europees
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
Artikel 1
Rechtstreekse communicatie
Het Agentschap en de Commissie onderhouden rechtstreekse contacten met alle in Zwitserland gevestigde personen of
entiteiten die betrokken zijn bij de activiteiten van het Agentschap als contractant, als deelnemer aan een programma
van het Agentschap, als begunstigde van een betaling uit de begroting van het Agentschap of van de Gemeenschap, of
als onderaannemer. Deze personen kunnen alle dienstige informatie en documentatie die zij gehouden zijn te
verstrekken op grond van de in dit Besluit genoemde instrumenten en van de ter uitvoering daarvan gesloten contracten
of overeenkomsten, alsmede van de in het kader daarvan genomen besluiten, rechtstreeks aan de Commissie en het
Agentschap doen toekomen.
Artikel 2
Controles
1.
In overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (1) en de door de raad van
bestuur van het Agentschap op 26 maart 2003 overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de
Commissie (2) goedgekeurde financiële reglementen, alsook met de overige regelingen waarnaar in dit besluit wordt
verwezen, kan in de contracten of overeenkomsten die met in Zwitserland gevestigde begunstigden worden gesloten en
in de besluiten die in dat kader worden genomen, worden bepaald dat bij deze begunstigden of bij hun onderaannemers
op ieder tijdstip wetenschappelijke, financiële of technologische audits of andere controles kunnen worden verricht door
functionarissen van het Agentschap en de Commissie of door andere door dezen hiertoe gemachtigde personen.
2.
De functionarissen van het Agentschap en de Commissie alsook de andere door het Agentschap en de Commissie
hiertoe gemachtigde personen krijgen passende toegang tot locaties, werkzaamheden en documenten, alsmede tot alle
nodige informatie, inclusief informatie in elektronische vorm, om deze audits naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit
recht van toegang wordt uitdrukkelijk vermeld in de contracten of overeenkomsten die worden gesloten in uitvoering
van de instrumenten waarnaar in dit besluit wordt verwezen.
3.

De Europese Rekenkamer heeft dezelfde rechten als de Commissie.

4.
De audits kunnen plaatsvinden tot vijf jaar na het verstrijken van dit besluit dan wel volgens het bepaalde in de
contracten of overeenkomsten of in de ter zake genomen besluiten.
5.
De Zwitserse financiële controledienst (Eidgenössische Finanzkontrolle) wordt van tevoren in kennis gesteld van de
audits die op het Zwitserse grondgebied worden uitgevoerd. Deze kennisgeving is geen juridische voorwaarde voor de
uitvoering van de audits.
Artikel 3
Controles ter plaatse
1.
In het kader van dit besluit is de Commissie (OLAF) gemachtigd op het Zwitserse grondgebied controles en
verificaties ter plaatse te verrichten, zulks overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van Verordening
(EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad (3).
2.
De controles en verificaties ter plaatse worden door de Commissie voorbereid en uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de Zwitserse financiële controledienst of met de andere door deze controledienst aangewezen
bevoegde Zwitserse autoriteiten, die tijdig over het voorwerp, het doel en de rechtsgrondslag van de controles en
verificaties worden ingelicht, teneinde aldus alle nodige hulp te kunnen verstrekken. Te dien einde kunnen functiona
rissen van de bevoegde Zwitserse autoriteiten aan de controles en verificaties ter plaatse deelnemen.
(1) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
(2) Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de
organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van
toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72).
3
( ) Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door
de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere
onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
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3.
Wanneer de betrokken Zwitserse instanties dat verlangen, worden de controles en verificaties ter plaatse
gezamenlijk door de Commissie en henzelf uitgevoerd.
4.
Wanneer deelnemers aan het programma zich verzetten tegen een controle of verificatie ter plaatse, verlenen de
Zwitserse autoriteiten de controleurs van de Commissie, overeenkomstig de nationale bepalingen ter zake, de nodige
assistentie om laatstgenoemden in staat te stellen de hun opgedragen controles en verificaties ter plaatse tot een goed
einde te brengen.
5.
De Commissie doet de Zwitserse financiële controledienst ten spoedigste mededeling van iedere onregelmatigheid
en van ieder vermoeden betreffende een onregelmatigheid waarvan zij in het kader van de controle of verificatie ter
plaatse kennis heeft gekregen. De Commissie stelt in ieder geval de bovengenoemde instantie in kennis van het resultaat
van deze controles en verificaties.

Artikel 4
Informatie en overleg
1.
Met het oog op een goede uitvoering van deze bijlage wisselen de bevoegde Zwitserse en communautaire
autoriteiten op gezette tijden informatie uit en plegen zij, op verzoek van een hunner, overleg.
2.
De bevoegde Zwitserse autoriteiten stellen het Agentschap en de Commissie onverwijld in kennis van ieder onder
hun aandacht gebracht feit waaraan het vermoeden zou kunnen worden ontleend dat er zich onregelmatigheden hebben
voorgedaan bij de sluiting en de uitvoering van de contracten of overeenkomsten die zijn gesloten in uitvoering van de
instrumenten waarnaar in dit besluit wordt verwezen.

Artikel 5
Vertrouwelijkheid
Ingevolge deze bijlage meegedeelde of verkregen informatie, in eender welke vorm, valt onder het beroepsgeheim en
wordt op dezelfde wijze beschermd als soortgelijke informatie wordt beschermd krachtens het Zwitserse recht en de
overeenkomstige bepalingen die gelden voor de instellingen van de Gemeenschappen. Deze informatie mag niet worden
meegedeeld aan andere personen dan die welke binnen de instellingen van de Gemeenschappen of in de lidstaten of
Zwitserland op grond van hun functie op de hoogte moeten zijn van deze informatie, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden dan het waarborgen van een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de partijen.

Artikel 6
Administratieve maatregelen en sancties
Onverminderd de toepassing van het Zwitserse strafrecht kan het Agentschap of de Commissie administratieve
maatregelen en sancties opleggen in overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en Verordening
(EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie (1) alsmede Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad (2).

Artikel 7
Invordering en tenuitvoerlegging
Besluiten die het Agentschap of de Commissie neemt binnen het toepassingsgebied van dit besluit, welke voor
natuurlijke of rechtspersonen, met uitzondering van de staten, een geldelijke verplichting inhouden, vormen in
Zwitserland executoriale titel.
(1) Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1).
(2) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van
de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
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De formule van tenuitvoerlegging wordt, zonder andere controle dan de verificatie van de authenticiteit van de titel,
aangebracht door de autoriteit die daartoe door de Zwitserse regering wordt aangewezen. Van deze aanwijzing geeft zij
kennis aan het Agentschap of de Commissie. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de Zwitserse regels. De rechtsgel
digheid van het besluit dat executoriale titel vormt, wordt ter controle voorgelegd aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie.
Arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie die worden gewezen ingevolge een arbitrageclausule vormen
onder dezelfde voorwaarden executoriale titel.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter
vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
(Publicatieblad van de Europese Unie L 365 van 19 december 2014)
Bladzijde 96, bijlage, laatste alinea:
in plaats van:

„Testmethoden
De te gebruiken methoden zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Raad (1) en in
andere relevante CEN-nota's of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren.””,

lezen:

„Testmethoden
De te gebruiken methoden zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie (1) en
in andere relevante CEN-nota's of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren.””.

Bladzijde 96, bijlage, voetnoot 1:
in plaats van:

„Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Raad van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(REACH) (PB L 142 van 31.5.2008, blz. 1).”,

lezen:

„Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van
testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (REACH) (PB L 142 van 31.5.2008, blz. 1).”.
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