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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
BESLUIT (EU) 2019/131 VAN DE RAAD
van 15 oktober 2018
tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en
de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de
Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het
stelsel van algemene preferenties
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, in samenhang met
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 41, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (2) moeten in Noorwegen,
Zwitserland of Turkije verkregen producten waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn
verkregen, worden beschouwd als producten van oorsprong uit een begunstigd land, mits deze materialen een
toereikende be- of verwerking hebben ondergaan in de zin van artikel 45 van die gedelegeerde verordening.

(2)

Ingevolge artikel 54 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 is het systeem van cumulatie van toepassing
op voorwaarde dat Zwitserland op basis van wederkerigheid producten van oorsprong uit begunstigde landen
waarin materialen zijn verwerkt van oorsprong uit de Unie op dezelfde wijze behandelt.

(3)

Wat Zwitserland betreft is dit systeem van cumulatie oorspronkelijk ingevoerd via een overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling tussen de Unie en Zwitserland. Deze briefwisseling heeft plaatsgevonden op 14 december
2000, nadat de Raad zijn goedkeuring had gegeven door middel van Besluit 2001/101/EG (3).

(4)

Om de toepassing te verzekeren van een concept oorsprong dat overeenstemt met dat vervat in de oorsprongs
regels in het stelsel van algemene preferenties (SAP) van de Unie, heeft Zwitserland zijn SAP-oorsprongsregels
gewijzigd. Daarom moet de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Zwitserland
worden herzien.

(5)

Het systeem van wederzijdse aanvaarding van vervangende certificaten van oorsprong, formulier A, door de Unie,
Noorwegen en Zwitserland moet op grond van de herziene briefwisseling worden voortgezet en onder
voorwaarden door Turkije worden toegepast, teneinde de handel tussen de Unie, Noorwegen, Zwitserland en
Turkije te vergemakkelijken.

(1) Goedkeuring nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van
het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343
van 29.12.2015, blz. 1).
(3) Besluit 2001/101/EG van de Raad van 5 december 2000 houdende goedkeuring van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en elk van de EVA-landen die tariefpreferenties verlenen in het kader van het Stelsel van algemene
preferenties (Noorwegen en Zwitserland), volgens welke goederen waarin bestanddelen van oorsprong uit Noorwegen of Zwitserland
zijn gebruikt, bij binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap worden behandeld als goederen die een component van
communautaire oorsprong bevatten (wederkerige overeenkomst) (PB L 38 van 8.2.2001, blz. 24).
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(6)

Bovendien voorzien de oorsprongsregels in het SAP van de Unie, zoals herzien in 2010, in de uitvoering van een
nieuw systeem voor het opstellen van bewijzen van oorsprong door geregistreerde exporteurs, dat vanaf 1 januari
2017 moet worden toegepast. Ook in dit opzicht moeten wijzigingen in de briefwisseling worden aangebracht.

(7)

Om te anticiperen op de toepassing van dat nieuwe systeem en de desbetreffende regels heeft de Raad de
Commissie op 8 maart 2012 gemachtigd om met Zwitserland te onderhandelen over een overeenkomst in de
vorm van een briefwisseling die ziet op de wederzijdse aanvaarding van vervangende certificaten van oorsprong,
formulier A of vervangende attesten van oorsprong en erin voorziet dat producten waarin bestanddelen van
oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland of Turkije zijn gebruikt bij binnenkomst in het douanegebied van de Unie
moeten worden behandeld als goederen die een component van uniale oorsprong bevatten.

(8)

De onderhandelingen met Zwitserland zijn gevoerd door de Commissie en hebben geleid tot een overeenkomst in
de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de
oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije
in het kader van het stelsel van algemene preferenties („de overeenkomst”).

(9)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de
cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de
Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties wordt namens de Unie goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in alinea 18 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (4).
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 15 oktober 2018.
Voor de Raad
De voorzitter
E. KÖSTINGER

(4) De datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
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OVEREENKOMST
in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de
cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk
Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

A. Brief van de Unie

Excellentie,
1. De Europese Unie („de Unie”) en de Zwitserse Bondsstaat („Zwitserland”) als de partijen bij deze overeenkomst
erkennen dat, voor de toepassing van het stelsel van algemene preferenties („SAP”), beide partijen soortgelijke
oorsprongsregels toepassen met de volgende algemene beginselen:
a) definitie van het begrip „producten van oorsprong” op basis van dezelfde criteria;
b) bepalingen voor de regionale cumulatie van de oorsprong;
c) bepalingen voor de toepassing van de cumulatie op materialen van oorsprong, in de zin van de betrokken SAPoorsprongsregels, uit de Unie, Zwitserland, Noorwegen of Turkije;
d) bepalingen voor een algemene tolerantie voor niet van oorsprong zijnde materialen;
e) bepalingen voor niet-wijziging van producten uit het begunstigde land;
f) bepalingen voor afgifte of opstelling van vervangende bewijzen van oorsprong;
g) vereiste van administratieve samenwerking met de bevoegde autoriteiten in de begunstigde landen over de kwestie
van bewijzen van oorsprong.
2. De Unie en Zwitserland erkennen dat materialen van oorsprong, in de zin van hun respectieve SAP-oorsprongsregels,
uit de Unie, Zwitserland, Noorwegen of Turkije de oorsprong van een begunstigd land van het SAP-stelsel van elke partij
verkrijgen als zij in dat begunstigde land een be- of verwerking ondergaan die verder gaat dan de behandelingen die als
ontoereikend beschouwd worden om de oorsprong te verlenen. Deze alinea is van toepassing op materialen van
oorsprong uit Noorwegen en Turkije, behoudens de vervulling van de voorwaarden neergelegd respectievelijk in de
punten 15 en 16.
De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Unie en van Zwitserland werken op passende wijze administratief samen
met name ten behoeve van de controle achteraf van de bewijzen van oorsprong met betrekking tot de materialen als
bedoeld in de eerste alinea. De bepalingen inzake administratieve samenwerking van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst
van 22 juli 1972 tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat moeten worden toegepast.
Dit punt is niet van toepassing op producten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerde systeem
inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de organisatie die is opgezet bij het Verdrag
houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, gedaan te Brussel op 15 december 1950.
3. De Unie en Zwitserland verbinden zich tot het aanvaarden van vervangende bewijzen van oorsprong in de vorm van
vervangende certificaten van oorsprong, formulier A („vervangend certificaten”) afgegeven door de douaneautoriteiten
van de andere partij en vervangende attesten van oorsprong opgesteld door wederverzenders van de andere partij die
voor dat doel zijn geregistreerd.
Elke partij kan in overeenstemming met haar eigen wetgeving beoordelen of producten die onder vervangende bewijzen
van oorsprong vallen voor tariefpreferenties in aanmerking komen.
4. Elke partij voorziet erin dat de volgende voorwaarden in acht worden genomen voordat een vervangend bewijs van
oorsprong wordt afgegeven of opgesteld:
a) vervangende bewijzen van oorsprong mogen alleen worden afgegeven of opgesteld als de oorspronkelijke bewijzen
van oorsprong zijn afgegeven of opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Unie of
Zwitserland;
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b) alleen indien producten niet voor het vrije verkeer zijn vrijgegeven in een partij kan een bewijs van oorsprong of een
vervangend bewijs van oorsprong worden vervangen door een of meer vervangende bewijzen van oorsprong voor
het zenden van alle of sommige producten die vallen onder het oorspronkelijke bewijs van oorsprong van die partij
naar de andere partij;
c) de producten zijn onder douanetoezicht gebleven in de wederverzendende partij en zijn op geen enkele wijze
gewijzigd of hebben ook geen andere behandelingen ondergaan dan die welke nodig waren om ze in hun toestand te
bewaren („beginsel van niet-wijziging”).
d) indien producten de oorsprong hebben verkregen op grond van een afwijking van de regels van oorsprong die door
een partij is verleend, worden vervangende bewijzen van oorsprong niet afgegeven of opgesteld als de producten
worden wederverzonden naar de andere partij;
e) vervangende bewijzen van oorsprong kunnen door de douaneautoriteiten worden afgegeven of door de wederver
zenders worden opgesteld indien de producten die naar het grondgebied van de andere partij moeten worden
wederverzonden de oorsprong hebben verkregen via regionale cumulatie;
f) vervangende bewijzen van oorsprong kunnen door de douaneautoriteiten worden afgegeven of door de wederver
zenders worden opgesteld als de producten die naar het grondgebied van de andere partij moeten worden wederver
zonden van de wederverzendende partij geen preferentiële behandeling krijgen.
5. Voor de toepassing van punt 4, onder c), geldt het volgende:
a) indien er gronden lijken te bestaan voor twijfel wat betreft naleving van het beginsel van niet-wijziging, kunnen de
douaneautoriteiten van de partij van eindbestemming de aangever verzoeken te bewijzen dat hij aan dat beginsel
voldoet, welk bewijs op enigerlei wijze kan worden geleverd;
b) op verzoek van de wederverzender bevestigen de douaneautoriteiten van de wederverzendende partij dat de
producten onder douanetoezicht zijn gebleven gedurende hun verblijf op het grondgebied van die partij en dat door
de douaneautoriteiten geen toestemming is verleend om deze tijdens de opslag op het grondgebied van de partij op
enige wijze te wijzigen of aan andere behandelingen te onderwerpen dan die welke nodig waren om ze in hun
toestand te bewaren;
c) indien het vervangend bewijs een vervangingscertificaat is, verzoeken de douaneautoriteiten van de partij van eindbe
stemming niet om een non-manipulatiecertificaat voor de tijd dat de producten bij de andere partij waren.
6. Elke partij zorgt ervoor dat:
a) indien de vervangende bewijzen van oorsprong overeenstemmen met de oorspronkelijke bewijzen van oorsprong die
zijn afgegeven of opgesteld in een begunstigd land van het SAP-stelsel van de Unie en van dat van Zwitserland, de
douaneautoriteiten van de lidstaten van de Unie en van Zwitserland op passende wijze administratief samenwerken
voor de controle achteraf van deze vervangende bewijzen van oorsprong. Op verzoek van de partij van eindbe
stemming belasten de douaneautoriteiten van de wederverzendende partij zich met starten en opvolgen van de
procedure van controle achteraf van de overeenkomstige oorspronkelijke bewijzen van oorsprong;
b) indien de vervangende bewijzen van oorsprong overeenstemmen met de oorspronkelijke bewijzen van oorsprong
afgegeven of opgesteld in een land dat de alleenbegunstigde is van het SAP-stelsel van de partij van eindbestemming,
voert die partij in samenwerking met het begunstigde land de procedure uit van controle achteraf van de oorspron
kelijke bewijzen van oorsprong. De oorspronkelijke bewijzen van oorsprong die overeenstemmen met de
vervangende bewijzen van oorsprong onder controle of, indien toepasselijk, kopieën van de oorspronkelijke bewijzen
van oorsprong die overeenstemmen met de vervangende bewijzen van oorsprong onder controle worden door de
douaneautoriteiten van de wederverzendende partij aan de douaneautoriteiten van de partij van eindbestemming
verstrekt zodat zij de procedure van controle achteraf kunnen uitvoeren.
7. Elke partij zorgt ervoor dat:
a) in het vak in de rechterbovenhoek van elk vervangingscertificaat de naam wordt vermeld van het tussenland van
wederverzending waar het is afgegeven;
b) in vak 4 één van de volgende aanduidingen wordt vermeld: „replacement certificate” of „certificat de remplacement”
alsmede de datum van afgifte en het volgnummer van het oorspronkelijke certificaat van oorsprong, formulier A;
c) in vak 1 de naam wordt vermeld van de wederverzender;
d) in vak 2 de naam van de geadresseerde kan worden vermeld;
e) in de vakken 3 tot en met 9 alle op het oorspronkelijke certificaat voorkomende gegevens met betrekking tot de
wederverzonden producten worden overgenomen;
f) in vak 10 verwijzingen naar de factuur van de wederverzender kunnen worden gegeven;
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g) de douaneautoriteit die het vervangingscertificaat afgeeft, in vak 11 haar visum aanbrengt. De verantwoordelijkheid
van deze autoriteit reikt niet verder dan de afgifte van het vervangende certificaat. De gegevens in vak 12 betreffende
het land van oorsprong en het land van eindbestemming worden overgenomen van het oorspronkelijke certificaat
van oorsprong, formulier A. De wederverzender ondertekent het certificaat van oorsprong in vak 12. Wanneer de
wederverzender in vak 12 te goeder trouw zijn handtekening heeft geplaatst, is hij niet verantwoordelijk voor de
juistheid van de op het oorspronkelijke certificaat van oorsprong, formulier A, ingevulde gegevens.
h) De douaneautoriteit die wordt verzocht het vervangingscertificaat af te geven, op het oorspronkelijke certificaat van
oorsprong, formulier A, het gewicht, het aantal, de aard van de wederverzonden producten en het nummer (de
nummers) van het overeenkomstige vervangingscertificaat vermeldt. Zij bewaart het verzoek om een vervangingscer
tificaat alsook het oorspronkelijke certificaat van oorsprong, formulier A, gedurende ten minste drie jaar.
i) Vervangende certificaten van oorsprong worden opgesteld in het Engels of het Frans.
8. Elke partij voorziet erin dat:
a) de wederverzender het volgende vermeldt op elk vervangend attest van oorsprong:
1. alle gegevens van de wederverzonden producten uit het oorspronkelijke bewijs van oorsprong;
2. de datum waarop het oorspronkelijke bewijs van oorsprong werd opgesteld;
3. de gegevens van het oorspronkelijke bewijs van oorsprong, inclusief, indien toepasselijk, informatie over
toegepaste cumulatie op de goederen waarop het attest van oorsprong betrekking heeft;
4. de naam, het adres en het nummer van geregistreerde exporteur;
5. de naam en het adres van de geadresseerde in de Unie of in Zwitserland;
6. de datum en de plaats van opstelling van het attest van oorsprong of afgifte van het certificaat van oorsprong;
b) elk vervangend attest van oorsprong wordt voorzien van de vermelding „Replacement statement” of „Attestation de
remplacement;”
c) vervangende attesten van oorsprong worden opgesteld door wederverzenders geregistreerd in het elektronische
systeem van zelfcertificering van de oorsprong door de exporteurs, het zogenoemde systeem van geregistreerde
exporteurs (REX), ongeacht de waarde van de producten van oorsprong die deel uitmaken van de oorspronkelijke
zending;
d) indien een bewijs van oorsprong wordt vervangen, de wederverzender het volgende op het oorspronkelijke bewijs
van oorsprong vermeldt:
1. de datum van opstelling van het vervangende attest (de vervangende attesten) van oorsprong en de hoeveelheden
aan goederen waarop het vervangende attest (de vervangende attesten) betrekking heeft (hebben),
2. de naam en het adres van de wederverzender,
3. de naam en het adres van de geadresseerde(n) in de Unie of in Zwitserland;
e) het oorspronkelijke attest van oorsprong van de vermelding „Replaced” of „Remplacé” wordt voorzien;
f) een vervangend attest van oorsprong twaalf maanden geldig is vanaf de datum van opstelling ervan;
g) vervangende attesten van oorsprong worden opgesteld in het Engels of het Frans.
9. De oorspronkelijke bewijzen van oorsprong en de kopieën van de vervangende bewijzen van oorsprong worden door
de wederverzender bewaard gedurende ten minste drie jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de vervangende
bewijzen van oorsprong werden afgegeven of opgesteld.
10. De partijen komen overeen om de kosten van het REX-systeem te delen overeenkomstig de samenwerkingmodali
teiten die tussen de bevoegde autoriteiten van de partijen moeten worden vastgesteld.
11. Geschillen tussen de partijen uit hoofde van de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst worden
uitsluitend beslecht door bilaterale onderhandeling tussen de partijen. Als de geschillen van invloed kunnen zijn op de
belangen van Noorwegen en/of Turkije, worden deze geraadpleegd.
12. De partijen kunnen te allen tijde schriftelijk in onderlinge overeenstemming deze overeenkomst wijzigen. Beide
partijen treden op verzoek van een van de partijen in overleg met betrekking tot mogelijke wijzigingen van deze
overeenkomst. Als de wijzigingen van invloed kunnen zijn op de belangen van Noorwegen en/of Turkije, worden deze
geraadpleegd. Dergelijke wijzigingen treden op een onderling overeengekomen datum in werking zodra beide partijen
elkaar in kennis hebben gesteld van de nakoming van hun respectieve interne vereisten.
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13. In geval van ernstige twijfels wat betreft de goede werking van deze overeenkomst kan elke partij de toepassing
ervan opschorten op voorwaarde dat de andere partij drie maanden van tevoren schriftelijk in kennis is gesteld.
14. Deze overeenkomst kan door elke partij worden beëindigd mits de andere partij drie maanden van tevoren
schriftelijk in kennis wordt gesteld.
15. De eerste alinea van punt 2 is op materialen van oorsprong uit Noorwegen alleen van toepassing als de partijen een
soortgelijke overeenkomst hebben gesloten met Noorwegen en elkaar ervan in kennis hebben gesteld van de vervulling
van deze voorwaarde.
16. De eerste alinea van punt 2 is op materialen van oorsprong uit Turkije (1) alleen van toepassing als de partijen een
soortgelijke overeenkomst hebben gesloten met Turkije en elkaar in kennis hebben gesteld van de vervulling van deze
voorwaarde.
17. Vanaf de inwerkingtreding van een overeenkomst tussen Zwitserland en Turkije overeenkomstig de eerste alinea van
punt 2 van deze overeenkomst, en behoudens wederkerigheid door Turkije, kan elke partij erin voorzien dat
vervangende bewijzen van oorsprong voor producten die materialen bevatten van oorsprong uit Turkije welke op basis
van bilaterale cumulatie in SAP-begunstigde landen zijn verwerkt in de partijen kunnen worden afgegeven of opgesteld.
18. Deze overeenkomst treedt in werking op een onderling overeengekomen datum, zodra de Unie en Zwitserland
elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat zij de vereiste interne aannemingsprocedures hebben uitgevoerd. Vanaf die
datum vervangt zij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Gemeenschap en elk van de EVAlanden die tariefpreferenties verleent op grond van het stelsel van algemene preferenties (Noorwegen en Zwitserland) en
erin voorziet dat goederen waarin bestanddelen van oorsprong uit Noorwegen of Zwitserland zijn gebruikt bij
binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap worden behandeld als goederen die een component van
communautaire oorsprong bevatten, en die op 14 december 2000 is ondertekend (2).
U wordt vriendelijk verzocht te bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.
Ik stel u voor om, indien het voorgaande voor uw regering aanvaardbaar is, deze brief en uw bevestiging samen te laten
gelden als een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat.„.
Hoogachtend,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

(1) De Unie heeft deze voorwaarde vervuld via de publicatie van het bericht van de Commissie ingevolge artikel 85 van Verordening (EEG)
nr. 2454/93 ter uitvoering van de bepalingen van het communautair douanewetboek waarbij het bij dat artikel ingestelde systeem van
bilaterale cumulatie tot Turkije wordt uitgebreid (PB C 134 van 15.4.2016, blz. 1).
(2) PB L 38 van 8.2.2001, blz. 25.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

B. Brief van de Zwitserse Bondsstaat

Excellentie,
Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden die als volgt luidt:
„1. De Europese Unie („de Unie”) en de Zwitserse Bondsstaat („Zwitserland”) als de partijen bij deze overeenkomst
erkennen dat, voor de toepassing van het stelsel van algemene preferenties („SAP”), beide partijen soortgelijke
oorsprongsregels toepassen met de volgende algemene beginselen:
a) definitie van het begrip „producten van oorsprong” op basis van dezelfde criteria;
b) bepalingen voor de regionale cumulatie van de oorsprong;
c) bepalingen voor de toepassing van de cumulatie op materialen van oorsprong, in de zin van de betrokken SAPoorsprongsregels, uit de Unie, Zwitserland, Noorwegen of Turkije;
d) bepalingen voor een algemene tolerantie voor niet van oorsprong zijnde materialen;
e) bepalingen voor niet-wijziging van producten uit het begunstigde land;
f) bepalingen voor afgifte of opstelling van vervangende bewijzen van oorsprong;
g) vereiste van administratieve samenwerking met de bevoegde autoriteiten in de begunstigde landen over de
kwestie van bewijzen van oorsprong.
2. De Unie en Zwitserland erkennen dat materialen van oorsprong, in de zin van hun respectieve SAP-oorsprongs
regels, uit de Unie, Zwitserland, Noorwegen of Turkije de oorsprong van een begunstigd land van het SAP-stelsel van
elke partij verkrijgen als zij in dat begunstigde land een be- of verwerking ondergaan die verder gaat dan de behande
lingen die als ontoereikend beschouwd worden om de oorsprong te verlenen. Deze alinea is van toepassing op
materialen van oorsprong uit Noorwegen en Turkije, behoudens de vervulling van de voorwaarden neergelegd
respectievelijk in de punten 15 en 16.
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De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Unie en van Zwitserland werken op passende wijze administratief
samen met name ten behoeve van de controle achteraf van de bewijzen van oorsprong met betrekking tot de
materialen als bedoeld in de eerste alinea. De bepalingen inzake administratieve samenwerking van Protocol nr. 3
bij de Overeenkomst van 22 juli 1972 tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat
moeten worden toegepast.
Dit punt is niet van toepassing op producten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerde
systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de organisatie die is opgezet bij
het Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, gedaan te Brussel op 15 december 1950.
3. De Unie en Zwitserland verbinden zich tot het aanvaarden van vervangende bewijzen van oorsprong in de vorm
van vervangende certificaten van oorsprong, formulier A („vervangend certificaten”) afgegeven door de douaneautori
teiten van de andere partij en vervangende attesten van oorsprong opgesteld door wederverzenders van de andere
partij die voor dat doel zijn geregistreerd.
Elke partij kan in overeenstemming met haar eigen wetgeving beoordelen of producten die onder vervangende
bewijzen van oorsprong vallen voor tariefpreferenties in aanmerking komen.
4. Elke partij voorziet erin dat de volgende voorwaarden in acht worden genomen voordat een vervangend bewijs
van oorsprong wordt afgegeven of opgesteld:
a) vervangende bewijzen van oorsprong mogen alleen worden afgegeven of opgesteld als de oorspronkelijke
bewijzen van oorsprong zijn afgegeven of opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de
Unie of Zwitserland;
b) alleen indien producten niet voor het vrije verkeer zijn vrijgegeven in een partij kan een bewijs van oorsprong of
een vervangend bewijs van oorsprong worden vervangen door een of meer vervangende bewijzen van oorsprong
voor het zenden van alle of sommige producten die vallen onder het oorspronkelijke bewijs van oorsprong van
die partij naar de andere partij;
c) de producten zijn onder douanetoezicht gebleven in de wederverzendende partij en zijn op geen enkele wijze
gewijzigd of hebben ook geen andere behandelingen ondergaan dan die welke nodig waren om ze in hun
toestand te bewaren („beginsel van niet-wijziging”).
d) indien producten de oorsprong hebben verkregen op grond van een afwijking van de regels van oorsprong die
door een partij is verleend, worden vervangende bewijzen van oorsprong niet afgegeven of opgesteld als de
producten worden wederverzonden naar de andere partij;
e) vervangende bewijzen van oorsprong kunnen door de douaneautoriteiten worden afgegeven of door de wederver
zenders worden opgesteld indien de producten die naar het grondgebied van de andere partij moeten worden
wederverzonden de oorsprong hebben verkregen via regionale cumulatie;
f) vervangende bewijzen van oorsprong kunnen door de douaneautoriteiten worden afgegeven of door de wederver
zenders worden opgesteld als de producten die naar het grondgebied van de andere partij moeten worden
wederverzonden van de wederverzendende partij geen preferentiële behandeling krijgen.
5. Voor de toepassing van punt 4, onder c), geldt het volgende:
a) indien er gronden lijken te bestaan voor twijfel wat betreft naleving van het beginsel van niet-wijziging, kunnen
de douaneautoriteiten van de partij van eindbestemming de aangever verzoeken te bewijzen dat hij aan dat
beginsel voldoet, welk bewijs op enigerlei wijze kan worden geleverd;
b) op verzoek van de wederverzender bevestigen de douaneautoriteiten van de wederverzendende partij dat de
producten onder douanetoezicht zijn gebleven gedurende hun verblijf op het grondgebied van die partij en dat
door de douaneautoriteiten geen toestemming is verleend om deze tijdens de opslag op het grondgebied van de
partij op enige wijze te wijzigen of aan andere behandelingen te onderwerpen dan die welke nodig waren om ze
in hun toestand te bewaren;
c) indien het vervangend bewijs een vervangingscertificaat is, verzoeken de douaneautoriteiten van de partij van
eindbestemming niet om een non-manipulatiecertificaat voor de tijd dat de producten bij de andere partij waren.
6. Elke partij zorgt ervoor dat:
a) indien de vervangende bewijzen van oorsprong overeenstemmen met de oorspronkelijke bewijzen van oorsprong
die zijn afgegeven of opgesteld in een begunstigd land van het SAP-stelsel van de Unie en van dat van
Zwitserland, de douaneautoriteiten van de lidstaten van de Unie en van Zwitserland op passende wijze admini
stratief samenwerken voor de controle achteraf van deze vervangende bewijzen van oorsprong. Op verzoek van
de partij van eindbestemming belasten de douaneautoriteiten van de wederverzendende partij zich met starten en
opvolgen van de procedure van controle achteraf van de overeenkomstige oorspronkelijke bewijzen van
oorsprong;
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b) indien de vervangende bewijzen van oorsprong overeenstemmen met de oorspronkelijke bewijzen van oorsprong
afgegeven of opgesteld in een land dat de alleenbegunstigde is van het SAP-stelsel van de partij van eindbe
stemming, voert die partij in samenwerking met het begunstigde land de procedure uit van controle achteraf van
de oorspronkelijke bewijzen van oorsprong. De oorspronkelijke bewijzen van oorsprong die overeenstemmen
met de vervangende bewijzen van oorsprong onder controle of, indien toepasselijk, kopieën van de oorspron
kelijke bewijzen van oorsprong die overeenstemmen met de vervangende bewijzen van oorsprong onder controle
worden door de douaneautoriteiten van de wederverzendende partij aan de douaneautoriteiten van de partij van
eindbestemming verstrekt zodat zij de procedure van controle achteraf kunnen uitvoeren.
7. Elke partij zorgt ervoor dat:
a) in het vak in de rechterbovenhoek van elk vervangingscertificaat de naam wordt vermeld van het tussenland van
wederverzending waar het is afgegeven;
b) in vak 4 één van de volgende aanduidingen wordt vermeld: „replacement certificate” of „certificat de remplacement”
alsmede de datum van afgifte en het volgnummer van het oorspronkelijke certificaat van oorsprong, formulier A;
c) in vak 1 de naam wordt vermeld van de wederverzender;
d) in vak 2 de naam van de geadresseerde kan worden vermeld;
e) in de vakken 3 tot en met 9 alle op het oorspronkelijke certificaat voorkomende gegevens met betrekking tot de
wederverzonden producten worden overgenomen;
f) in vak 10 verwijzingen naar de factuur van de wederverzender kunnen worden gegeven;
g) de douaneautoriteit die het vervangingscertificaat afgeeft, in vak 11 haar visum aanbrengt. De verantwoorde
lijkheid van deze autoriteit reikt niet verder dan de afgifte van het vervangende certificaat. De gegevens in vak 12
betreffende het land van oorsprong en het land van eindbestemming worden overgenomen van het oorspron
kelijke certificaat van oorsprong, formulier A. De wederverzender ondertekent het certificaat van oorsprong in
vak 12. Wanneer de wederverzender in vak 12 te goeder trouw zijn handtekening heeft geplaatst, is hij niet
verantwoordelijk voor de juistheid van de op het oorspronkelijke certificaat van oorsprong, formulier A,
ingevulde gegevens.
h) de douaneautoriteit die wordt verzocht het vervangingscertificaat af te geven, op het oorspronkelijke certificaat
van oorsprong, formulier A, het gewicht, het aantal, de aard van de wederverzonden producten en het nummer
(de nummers) van het overeenkomstige vervangingscertificaat vermeldt. Zij bewaart het verzoek om een vervan
gingscertificaat alsook het oorspronkelijke certificaat van oorsprong, formulier A, gedurende ten minste drie jaar.
i) Vervangende certificaten van oorsprong worden opgesteld in het Engels of het Frans.
8. Elke partij voorziet erin dat:
a) de wederverzender het volgende vermeldt op elk vervangend attest van oorsprong:
1. alle gegevens van de wederverzonden producten uit het oorspronkelijke bewijs van oorsprong;
2. de datum waarop het oorspronkelijke bewijs van oorsprong werd opgesteld;
3. de gegevens van het oorspronkelijke bewijs van oorsprong, inclusief, indien toepasselijk, informatie over
toegepaste cumulatie op de goederen waarop het attest van oorsprong betrekking heeft;
4. de naam, het adres en het nummer van geregistreerde exporteur;
5. de naam en het adres van de geadresseerde in de Unie of in Zwitserland;
6. de datum en de plaats van opstelling van het attest van oorsprong of afgifte van het certificaat van oorsprong;
b) elk vervangend attest van oorsprong wordt voorzien van de vermelding „Replacement statement” of „Attestation de
remplacement;”
c) vervangende attesten van oorsprong worden opgesteld door wederverzenders geregistreerd in het elektronische
systeem van zelfcertificering van de oorsprong door de exporteurs, het zogenoemde systeem van geregistreerde
exporteurs (REX), ongeacht de waarde van de producten van oorsprong die deel uitmaken van de oorspronkelijke
zending;
d) indien een bewijs van oorsprong wordt vervangen, de wederverzender het volgende op het oorspronkelijke
bewijs van oorsprong vermeldt:
1. de datum van opstelling van het vervangende attest (de vervangende attesten) van oorsprong en de
hoeveelheden aan goederen waarop het vervangende attest (de vervangende attesten) betrekking heeft
(hebben),
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2. de naam en het adres van de wederverzender,
3. de naam en het adres van de geadresseerde(n) in de Unie of in Zwitserland;
e) het oorspronkelijke attest van oorsprong van de vermelding „Replaced” of „Remplacé” wordt voorzien;
f) een vervangend attest van oorsprong twaalf maanden geldig is vanaf de datum van opstelling ervan;
g) vervangende attesten van oorsprong worden opgesteld in het Engels of het Frans.
9. De oorspronkelijke bewijzen van oorsprong en de kopieën van de vervangende bewijzen van oorsprong worden
door de wederverzender bewaard gedurende ten minste drie jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de
vervangende bewijzen van oorsprong werden afgegeven of opgesteld.
10. De partijen komen overeen om de kosten van het REX-systeem te delen overeenkomstig de samenwerkingmoda
liteiten die tussen de bevoegde autoriteiten van de partijen moeten worden vastgesteld.
11. Geschillen tussen de partijen uit hoofde van de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst worden
uitsluitend beslecht door bilaterale onderhandeling tussen de partijen. Als de geschillen van invloed kunnen zijn op
de belangen van Noorwegen en/of Turkije, worden deze geraadpleegd.
12. De partijen kunnen te allen tijde schriftelijk in onderlinge overeenstemming deze overeenkomst wijzigen. Beide
partijen treden op verzoek van een van de partijen in overleg met betrekking tot mogelijke wijzigingen van deze
overeenkomst. Als de wijzigingen van invloed kunnen zijn op de belangen van Noorwegen en/of Turkije, worden
deze geraadpleegd. Dergelijke wijzigingen treden op een onderling overeengekomen datum in werking zodra beide
partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de nakoming van hun respectieve interne vereisten.
13. In geval van ernstige twijfels wat betreft de goede werking van deze overeenkomst kan elke partij de toepassing
ervan opschorten op voorwaarde dat de andere partij drie maanden van tevoren schriftelijk in kennis is gesteld.
14. Deze overeenkomst kan door elke partij worden beëindigd mits de andere partij drie maanden van tevoren
schriftelijk in kennis wordt gesteld.
15. De eerste alinea van punt 2 is op materialen van oorsprong uit Noorwegen alleen van toepassing als de partijen
een soortgelijke overeenkomst hebben gesloten met Noorwegen en elkaar ervan in kennis hebben gesteld van de
vervulling van deze voorwaarde.
16. De eerste alinea van punt 2 is op materialen van oorsprong uit Turkije (3) alleen van toepassing als de partijen
een soortgelijke overeenkomst hebben gesloten met Turkije en elkaar in kennis hebben gesteld van de vervulling van
deze voorwaarde.
17. Vanaf de inwerkingtreding van een overeenkomst tussen Zwitserland en Turkije overeenkomstig de eerste alinea
van punt 2 van deze overeenkomst, en behoudens wederkerigheid door Turkije, kan elke partij erin voorzien dat
vervangende bewijzen van oorsprong voor producten die materialen bevatten van oorsprong uit Turkije welke op
basis van bilaterale cumulatie in SAP-begunstigde landen zijn verwerkt in de partijen kunnen worden afgegeven of
opgesteld.
18. Deze overeenkomst treedt in werking op een onderling overeengekomen datum, zodra de Unie en Zwitserland
elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat zij de vereiste interne aannemingsprocedures hebben uitgevoerd. Vanaf die
datum vervangt zij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Gemeenschap en elk van de EVAlanden die tariefpreferenties verleent op grond van het stelsel van algemene preferenties (Noorwegen en Zwitserland)
en erin voorziet dat goederen waarin bestanddelen van oorsprong uit Noorwegen of Zwitserland zijn gebruikt bij
binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap worden behandeld als goederen die een component van
communautaire oorsprong bevatten, en die op 14 december 2000 is ondertekend (4).
U wordt vriendelijk verzocht te bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.
Ik stel u voor om, indien het voorgaande voor uw regering aanvaardbaar is, deze brief en uw bevestiging samen te
laten gelden als een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat.”.
Ik heb de eer u de instemming van mijn regering met het bovenstaande te bevestigen.
Hoogachtend,
(3) De Unie heeft aan deze voorwaarde voldaan door middel van de publicatie van het bericht van de Commissie ingevolge artikel 85 van
Verordening (EEG) nr. 2454/93 ter uitvoering van de bepalingen van het communautair douanewetboek waarbij het bij dat artikel
ingestelde systeem van bilaterale cumulatie tot Turkije wordt uitgebreid (PB C 134 van 15.4.2016, blz. 1).
(4) PB L 38 van 8.2.2001, blz. 25.
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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione Svizzera
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Za Švicarsku Konfederaciju
Šveices Konfederācijas vārdā –
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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/132 VAN DE RAAD
van 28 januari 2019
tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen
bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen
bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (1), en met name artikel 12,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 4 februari 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 101/2011 vastgesteld.

(2)

Op grond van een toetsing van de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 dient de vermelding voor
één persoon te worden geschrapt.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig 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, 28 januari 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
P. DAEA

(1) PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.
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BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt vermelding 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed
MABROUK) geschrapt.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/133 VAN DE COMMISSIE
van 28 januari 2019
tot wijziging van Verordening (EU) 2015/640 in verband met de invoering van nieuwe aanvullende
luchtwaardigheidsspecificaties
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke
regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie, en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 216/2008 (1), en met name artikel 17, lid 1, onder h),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) 2015/640 (2) van de Commissie zijn aanvullende luchtwaardigheidseisen vastgesteld voor
luchtvaartuigen waarvan het ontwerp reeds is gecertificeerd. Die aanvullende luchtwaardigheidseisen zijn nodig
om de blijvende luchtwaardigheid en de verbeteringen op het gebied van veiligheid te ondersteunen. De reden
hiervoor is dat luchtvaartuigen waarvan het ontwerp reeds is gecertificeerd en die zich reeds in de productiefase
bevinden of reeds in dienst zijn niet moeten worden aangepast aan de geactualiseerde versie van de CS wanneer
het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart („het Agentschap”) de krachtens
artikel 76, lid 3, van Verordening (EU) 2018/1139 opgestelde certificeringsspecificaties (CS) bijwerkt om ervoor
te zorgen dat de CS geschikt blijven voor hun doel.

(2)

Om in Europa een hoog niveau van luchtvaartveiligheid en strenge milieunormen te handhaven kan het derhalve
noodzakelijk zijn om vast te stellen dat luchtvaartuigen moeten voldoen aan aanvullende luchtwaardigheidseisen
die bij de certificering van het ontwerp niet door het Agentschap zijn opgelegd, omdat ze op dat moment nog
niet in de relevante CS waren opgenomen. Deze wijziging van Verordening (EU) 2015/640 heeft betrekking op
drie ontwikkelingen van de CS.

(3)

Ten eerste hebben de Joint Aviation Authorities (gezamenlijke luchtvaartautoriteiten — JAA) in 1989 nieuwe
ontwerpnormen ingevoerd voor de dynamische eigenschappen van stoelen voor passagiers en cabinepersoneel in
grote vliegtuigen, die de inzittenden een betere bescherming bieden. Die normen hebben tot doel de risico's op
letsel of overlijden bij noodlandingen te beperken. Ze zijn omgezet in de certificeringsspecificaties voor grote
vliegtuigen (CS-25) maar gelden alleen voor grote vliegtuigen waarvan de ontwerpcertificering na 1989 is
aangevraagd. Aangezien de kans bestaat dat sommige grote vliegtuigen niet aan die normen voldoen, moeten
aanvullende luchtwaardigheidsspecificaties worden ingevoerd. Rekening houdend met de aard en het risico van
vluchtuitvoeringen met grote vliegtuigen en om tegelijk in de Unie een hoog en uniform niveau van burgerlucht
vaartveiligheid te handhaven, wordt het evenredig en kostenefficiënt geacht die aanvullende luchtwaardigheidsspe
cificaties alleen in te voeren voor nieuwe grote vliegtuigen die worden gebouwd op basis van een reeds door het
Agentschap gecertificeerd ontwerp. Omdat dit echter niet evenredig of kostenefficiënt zou zijn, moeten die
aanvullende luchtwaardigheidsspecificaties niet van toepassing zijn op de stoelen voor cockpitpersoneel in de
cockpit van vliegtuigen en stoelen in vliegtuigen met een beperkt aantal inzittenden, die worden gebruikt voor
niet-geregelde commerciële vluchtuitvoeringen.

(4)

Ten tweede, heeft het Agentschap in 2009 in de CS voor grote vliegtuigen nieuwe ontvlambaarheidsnormen
opgenomen voor bepaalde kenmerken van thermische of geluidsisolerende materialen in de romp om de
weerstand tegen het verspreiden of binnendringen van vlammen te verhogen (amendement 6 van CS-25). Die
nieuwe ontvlambaarheidsnormen gelden alleen voor grote vliegtuigen waarvan de ontwerpcertificering na 2009
is aangevraagd. Aangezien de kans bestaat dat sommige grote vliegtuigen niet aan die normen voldoen, moeten
aanvullende luchtwaardigheidsspecificaties worden ingevoerd. Rekening houdend met de aard en het risico van
vluchtuitvoeringen met grote vliegtuigen en om tegelijk in de Unie een hoog en uniform niveau van burgerlucht
vaartveiligheid te handhaven, wordt het evenredig en kostenefficiënt geacht die aanvullende luchtwaardigheidsspe
cificaties inzake het risico op uitbreiding van de vlam tijdens de vlucht in te voeren voor nieuwe grote vliegtuigen
die worden gebouwd op basis van een reeds door het Agentschap gecertificeerd ontwerp. Die aanvullende
luchtwaardigheidsspecificaties moeten ook gelden voor grote vliegtuigen die reeds in dienst zijn en waarvan de
thermische of geluidsisolerende materialen worden vervangen. Ten slotte moeten de aanvullende luchtwaardig
heidsspecificaties om het risico op het binnendringen van vlammen in het vliegtuig na een ongeval aan te
pakken, worden ingevoerd voor grote vliegtuigen met een capaciteit van 20 passagiers of meer en alleen van
toepassing zijn op nieuwe vliegtuigen die gebouwd zijn op basis van een reeds door het Agentschap gecertificeerd
ontwerp.

(1) PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1.
(2) Verordening (EU) 2015/640 van de Commissie van 23 april 2015 betreffende aanvullende luchtwaardigheidsspecificaties voor een
bepaald soort vluchtuitvoering en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 (PB L 106 van 24.4.2015, blz. 18).
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(5)

Ten derde, heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), om de milieu-impact van halon in brandbe
strijdingsmateriaal stapsgewijs terug te dringen, nieuwe normen ingevoerd tot wijziging van ICAO-bijlage nr. 6,
die sinds 15 december 2011 van toepassing zijn. Om aan die normen te voldoen, moeten aanvullende luchtwaar
digheidsspecificaties worden ingevoerd voor nieuwe grote vliegtuigen en grote helikopers waarvan het ontwerp
reeds door het Agentschap is gecertificeerd op basis van certificeringsspecificaties waarin het gebruik van halon
als stof is toegestaan.

(6)

Verordening (EU) 2015/640 van de Commissie moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn gebaseerd op het advies dat het Agentschap heeft opgesteld
overeenkomstig artikel 76, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1139.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 127,
lid 3, van Verordening (EU) 2018/1139 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EU) 2015/640 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) punt b) wordt vervangen door:
„b) „groot vliegtuig”: een vliegtuig waarvan de certificeringsbasis voldoet aan de certificeringsspecificaties voor
grote vliegtuigen „CS-25” of gelijkwaardig;”;
b) de volgende punten c) en d) worden toegevoegd:
„c) „grote helikopter”: een helikopter waarvan de certificeringsbasis voldoet aan de certificeringsspecificaties voor
grote draagschroefvliegtuigen „CS-29” of gelijkwaardig.
d) „vliegtuig met een beperkt aantal inzittenden”: een vliegtuig met een maximale operationele passagiersconfi
guratie van:
1) maximaal 19 stoelen, of;
2) maximaal een derde van het hoogste aantal voor passagiers beschikbare stoelen in een vliegtuig waarvoor
een typecertificaat is afgegeven, zoals aangegeven in het in typecertificaatgegevensblad (JCDS) van dat
vliegtuig, mits aan de twee volgende voorwaarden is voldaan:
a) het totale aantal passagiersstoelen dat tijdens het taxiën, opstijgen of landen bezet mag zijn, bedraagt
niet meer dan 100 per dek;
b) de maximale operationele passagiersconfiguratie tijdens het taxiën, opstijgen of landen in elke
afzonderlijke zone tussen twee paren nooduitgangen (of in een doodlopende zone) bedraagt niet meer
dan één derde van de som van het toegestane aantal zitplaatsen per paar nooduitgangen die aan die
zone grenzen (op basis van het toegestane aantal zitplaatsen per paar nooduitgangen als bepaald in de
toepasselijke certificeringsspecificaties van het vliegtuig). Om te bepalen of deze beperking per zone
wordt nageleefd, wordt, voor vliegtuigen waarvan bepaalde nooduitgangen gedeactiveerd zijn,
aangenomen dat alle nooduitgangen functioneel zijn.”.

2) Bijlage I (DEEL-26) wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 januari 2019.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
1) De inhoudsopgave wordt vervangen door:
„INHOUD
SUBDEEL A — ALGEMENE BEPALINGEN

26.10 Bevoegde autoriteit
26.20 Tijdelijk niet-functionerende uitrusting
26.30 Bewijs van conformiteit
SUBDEEL B — GROTE VLIEGTUIGEN

26.50 Zitplaatsen, ligplaatsen, veiligheidsgordels en veiligheidstuigen
26.60 Noodlandingen — dynamische voorwaarden
26.100 Locatie van nooduitgangen
26.105 Toegang tot nooduitgangen
26.110 Aanduiding van nooduitgangen
26.120 Noodverlichting in het interieur en bediening van de noodverlichting
26.150 Interieurs van compartimenten
26.155 Ontvlambaarheid van de bekleding van vrachtcompartimenten
26.156 Thermische of geluidsisolerende materialen
26.160 Toiletten — bescherming tegen brand
26.170 Brandblussers
26.200 Landingsgestel — akoestisch geluidssignaal
26.250 Deurbedieningssysteem cockpit — situatie waarbij één bemanningslid zijn taken niet meer kan uitvoeren
SUBDEEL C — GROTE HELIKOPTERS

26.400 Brandblussers”;
2) Het volgende punt 26.60 wordt ingevoegd:
„26.60 Noodlandingen — dynamische voorwaarden
Exploitanten van grote vliegtuigen die voor commercieel luchtvervoer van passagiers worden gebruikt, waarvan het
type op of na 1 januari 1958 is gecertificeerd en waarvan het individueel luchtwaardigheidscertificaat voor het eerst
op of na 18 februari 2021 is afgegeven, dienen voor elk type stoel dat door inzittenden tijdens het taxiën, opstijgen
of landen mag worden gebruikt aan te tonen dat de inzittende beschermd is tegen de krachten die door een
noodlanding worden veroorzaakt. Dit moet op een van de volgende manieren worden aangetoond:
a) met succes afgeronde dynamische tests, of
b) een rationele analyse die een gelijkwaardig veiligheidsniveau waarborgt op basis van dynamische tests van een
soortgelijk type stoel.
De verplichting van het eerste lid is niet van toepassing op de volgende stoelen:
a) stoelen voor cockpitpersoneel in de cockpit,
b) zitplaatsen in vliegtuigen met een beperkt aantal inzittenden, die gebruikt worden voor niet-geregelde
commerciële vluchtuitvoeringen.”.
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3) Het volgende punt 26.156 wordt ingevoegd:
„26.156 Thermische of geluidsisolerende materialen
Exploitanten van grote vliegtuigen die voor commerciële luchtvervoersactiviteiten worden gebruikt en waarvan het
type op of na 1 januari 1958 is gecertificeerd, zorgen ervoor dat:
a) voor vliegtuigen waarvan het individuele luchtwaardigheidscertificaat voor het eerst is afgegeven vóór 18 februari
2021, bij het aanbrengen van nieuwe thermische en akoestische isolatiematerialen op of na 18 februari 2021
nieuwe materialen worden gebruikt met brandvertragende eigenschappen die weerstand bieden tegen de
uitbreiding van de vlam, zodat het risico op uitbreiding van de vlam in het vliegtuig wordt beperkt of voorkomen;
b) voor vliegtuigen waarvan het individuele luchtwaardigheidscertificaat voor het eerst is afgegeven op of na
18 februari 2021, thermische of akoestische isolatiematerialen brandvertragende eigenschappen bezitten die
weerstand bieden tegen de uitbreiding van de vlam, zodat het risico op uitbreiding van de vlam in het vliegtuig
wordt beperkt of voorkomen;
c) voor vliegtuigen met een capaciteit van twintig passagiers of meer waarvan het individuele luchtwaardigheidscerti
ficaat voor het eerst op of na 18 februari 2021 is afgegeven, thermische en akoestische isolatiematerialen (met
inbegrip van de bevestigingen daarvan aan de romp) die in de onderste helft van het vliegtuig worden aangebracht
vlamwerende eigenschappen bezitten die na een ongeval het risico op het binnendringen van vlammen in het
vliegtuig voorkomen of beperken en ervoor zorgen dat de in de cabine aanwezige personen kunnen overleven
gedurende de tijd die nodig is om het vliegtuig te evacueren.”.
4) Het volgende punt 26.170 wordt ingevoegd:
„26.170 Brandblussers
Exploitanten van grote vliegtuigen zorgen ervoor dat in de volgende brandblussers geen halon als blusmiddel wordt
gebruikt:
a) ingebouwde blustoestellen voor afvalbakken voor handdoeken, papier of afval in toiletten van grote vliegtuigen
waarvan het eerste individuele luchtwaardigheidscertificaat is afgegeven op of na 18 februari 2020;
b) draagbare blustoestellen in grote vliegtuigen waarvan het eerste individuele luchtwaardigheidscertificaat is
afgegeven op of na 18 mei 2019.”.
5) Het volgende subdeel C wordt toegevoegd:
„SUBDEEL C — GROTE HELIKOPTERS

26.400 Brandblussers
Exploitanten van grote helikopters zorgen ervoor dat in de volgende brandblussers geen halon als blusmiddel wordt
gebruikt:
a) ingebouwde blustoestellen voor afvalbakken voor handdoeken, papier of afval in toiletten van grote helikopters
waarvan het individuele luchtwaardigheidscertificaat voor het eerst is afgegeven op of na 18 februari 2020;
b) draagbare blustoestellen in grote helikopters waarvan het individuele luchtwaardigheidscertificaat voor het eerst is
afgegeven op of na 18 mei 2019.”.
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BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2019/134 VAN DE RAAD
van 21 januari 2019
betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen
standpunt over de wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst
(Voor de EER relevante tekst)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, in samenhang met
artikel 218, lid 9,
Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing
van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (1), en met name artikel 1, lid 3,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (2) („de EER-overeenkomst”) is op 1 januari 1994
in werking getreden.

(2)

Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan het Gemengd Comité van de EER besluiten onder
andere bijlage IX bij die overeenkomst, die bepalingen inzake financiële diensten bevat, te wijzigen.

(3)

Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3) moet in de EER-overeenkomst worden
opgenomen.

(4)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER dient derhalve te worden gebaseerd op het aan
dit besluit gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over de voorgestelde wijziging
van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst is gebaseerd op de aan dit besluit gehechte ontwerpbesluiten
van het Gemengd Comité van de EER.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
F. MOGHERINI

(1) PB L 305 van 30.11.1994, blz. 6.
(2) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3.
(3) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwik
keling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en
Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).
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ONTWERP

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. …
van …
tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte („de EER-overeenkomst”), en met name
artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de
verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot
wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (1), gerectificeerd bij
PB L 349 van 21.12.2016, blz. 8, moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1) In punt 16b (Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad) en punt 31ba (Richtlijn 2014/65/EU van
het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje ingevoegd:
„— 32014 R 0909: Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 349 van 21.12.2016, blz. 8.”.
2) In punt 29f (Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende ingevoegd:
„, als gewijzigd bij:
— 32014 R 0909: Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 349 van 21.12.2016, blz. 8.”.
3) Achter punt 31bea (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 594/2014 van de Commissie) wordt het volgende punt
ingevoegd:
„31bf. 32014 R 0909: Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbe
waarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1), gerectificeerd bij PB L 349 van 21.12.2016, blz. 8.
De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gelezen:
a) Onverminderd de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst
anders is bepaald, hebben de termen „lidsta(a)t(en)” en „toezichthoudende autoriteiten” niet alleen de in de
verordening bedoelde betekenis, maar worden hieronder ook respectievelijk de EVA-staten en hun
toezichthoudende autoriteiten verstaan.
b) Verwijzingen naar „leden van het ESCB” of naar „centrale banken” hebben niet alleen de in de verordening
bedoelde betekenis, maar hebben eveneens betrekking op de centrale banken van de EVA-staten.
c) Liechtenstein mag daarom centrale effectenbewaarinstellingen van derde landen die in Liechtenstein aan
financiële intermediairs al diensten verlenen als bepaald in artikel 25, lid 2, van de verordening
betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, of die in Liechtenstein al een filiaal hebben opgezet,
toestaan die diensten te blijven verlenen voor een periode van ten hoogste vijf jaar na de inwerkingtreding
van Besluit nr. … van het Gemengd Comité van de EER [dit besluit].
(1) PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1.
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d) In artikel 1, lid 3, worden de woorden „het Unierecht” vervangen door de woorden „de EERovereenkomst”.
e) In artikel 12, lid 3, worden de woorden „valuta's van de Unie” vervangen door de woorden „officiële
valuta's van de overeenkomstsluitende partijen bij de EER-overeenkomst”.
f)

In artikel 13 en in artikel 14, lid 1, eerste alinea, worden de woorden „, de Toezichthoudende Autoriteit
van de EVA” invoegd na de woorden „relevante autoriteiten”.

g) In artikel 19, lid 3, artikel 33, lid 3, artikel 49, lid 4, artikel 52, lid 2, en artikel 53, lid 3, worden de
woorden „ESMA, die” vervangen door de woorden „ESMA. De ESMA of, al naar het geval, de Toezicht
houdende Autoriteit van de EVA”.
h) In artikel 24, lid 5 worden:
i) in de eerste en tweede alinea na het woord „ESMA” de woorden „en, in de gevallen die betrekking
hebben op een EVA-staat, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd;
ii) in de derde alinea de woorden „ESMA, die” vervangen door de woorden „ESMA. De ESMA of, al naar
het geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.
i)

In artikel 34, lid 8, worden de woorden „mededingingsregels van de Unie” vervangen door de woorden
„mededingingsregels die op grond van de EER-overeenkomst van toepassing zijn”.

j)

In artikel 38, lid 5, worden de woorden „17 september 2014” vervangen door de woorden „de datum van
inwerkingtreding van Besluit nr. … van het Gemengd Comité van de EER [dit besluit]”.

k) In artikel 49, lid 1, worden voor de EVA-staten de woorden „uiterlijk op 18 december 2014” als volgt
gelezen: „binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. … van het Gemengd
Comité van de EER [dit besluit]”.
l)

In artikel 55 worden:
i) in de leden 5 en 6 de woorden „het Unierecht” vervangen door de woorden „de EER-overeenkomst”;
ii) in lid 6 de woorden „of, al naar het geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA” ingevoegd na
het woord „ESMA”.

m) In artikel 58, lid 3, en artikel 69, lid 1, worden voor de EVA-staten de woorden „uiterlijk op 16 december
2014” als volgt gelezen: „binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. … van
het Gemengd Comité van de EER [dit besluit]”.
n) In artikel 61, lid 1, worden voor de EVA-staten de woorden „uiterlijk op 18 september 2016” als volgt
gelezen: „binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. … van het Gemengd Comité
van de EER [dit besluit]”.
o) In artikel 69, leden 2 en 5, worden voor de EVA-staten de woorden „in de EER” ingevoegd na de woorden
„datum van inwerkingtreding”.
p) In artikel 76 worden voor de EVA-staten:
i)

in de leden 4, 5 en 6 de woorden „het besluit van het Gemengd Comité van de EER houdende”
ingevoegd na de woorden „datum van inwerkingtreding”;

ii) in lid 5 de woorden „tot 13 juni 2017” vervangen door de woorden „binnen zes maanden na de
datum van inwerkingtreding van een besluit van het Gemengd Comité van de EER houdende Richtlijn
2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014”;
iii) in lid 7 de woorden „voor 3 januari 2017” gelezen als „voordat deze handeling van toepassing zijn in
de EER”.”.
Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de
Noorse taal van Verordening (EU) nr. 909/2014, gerectificeerd bij PB L 349 van 21.12.2016, blz. 8, zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op […], op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde
kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*).
(*) [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten aangegeven.]
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Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel,
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
De secretarissen van het Gemengd Comité van de EER
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BESLUIT (GBVB) 2019/135 VAN DE RAAD
van 28 januari 2019
tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde
personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië
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 31 januari 2011 Besluit 2011/72/GBVB (1) betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde
personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië vastgesteld.

(2)

Na toetsing van Besluit 2011/72/GBVB dienen de restrictieve maatregelen tot en met 31 januari 2020 te worden
verlengd en dient de vermelding voor één persoon te worden geschrapt.

(3)

Besluit 2011/72/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2011/72/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 5 wordt vervangen door:
„Artikel 5
Dit besluit is van toepassing tot en met 31 januari 2020. Het wordt voortdurend getoetst. Het kan zo nodig worden
verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.
2) De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
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, 28 januari 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
P. DAEA

(1) Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten
vanwege de situatie in Tunesië (PB L 28 van 2.2.2011, blz. 62).
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BIJLAGE

In de bijlage bij Besluit 2011/72/GBVB wordt vermelding 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK)
geschrapt.
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BESLUIT (EU) 2019/136 VAN DE RAAD
van 28 januari 2019
inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Werkgroep
Wijn die is opgericht bij de overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een
economisch partnerschap, wat betreft de formulieren die moeten worden gebruikt voor
certificaten voor de invoer in de Europese Unie van wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan,
en wat betreft de nadere zelfcertificeringsvoorschriften
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in
samenhang met artikel 218, lid 9,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (1) („de
overeenkomst”) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2018/1907 van de Raad (2). Deze overeenkomst treedt
op 1 februari 2019 in werking.

(2)

Krachtens artikel 2.28, lid 1, van de overeenkomst volstaat een in overeenstemming met de wet- en regelgeving
van Japan gewaarmerkt certificaat, waaronder ook wordt verstaan een certificaat opgesteld door een door de
bevoegde autoriteit van Japan gemachtigde producent, om aan te tonen dat is voldaan aan de voorschriften voor
de invoer en verkoop in de Unie van wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan als bedoeld in de
artikelen 2.25, 2.26 of 2.27 van de overeenkomst.

(3)

Krachtens artikel 2.28, lid 2, van de overeenkomst moet de Werkgroep wijn bij besluit nadere voorschriften voor
lid 1 van dat artikel vaststellen, en met name de te gebruiken formulieren en de in het certificaat te verstrekken
informatie.

(4)

In artikel 2.35, lid 2, onder a), van de overeenkomst is bepaald dat de Werkgroep wijn de nadere voorschriften
inzake de zelfcertificering moet vaststellen.

(5)

Krachtens artikel 2.35, lid 3, van de overeenkomst moet de Werkgroep wijn voor het eerst bijeenkomen op de
datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

(6)

Tijdens haar eerste bijeenkomst op 1 februari 2019 moet de Werkgroep wijn het besluit inzake de formulieren
die voor certificaten voor de invoer in de Unie van wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan moeten worden
gebruikt, en inzake de nadere zelfcertificeringsvoorschriften vaststellen, zodat de overeenkomst op doeltreffende
wijze kan worden uitgevoerd en wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan dus op eenvoudigere wijze kunnen
worden ingevoerd. De beoogde formulieren en zelfcertificeringsvoorschriften stroken met het beleid van de Unie
inzake de vergemakkelijking van de handel en samenwerking bij de fraudebestrijding met derde landen die een
overeenkomst hebben gesloten met de Unie.

(7)

Het is wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Werkgroep wijn.

(8)

Het standpunt van de Unie in de Werkgroep wijn moet derhalve worden gebaseerd op het aangehechte ontwerp
besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Het standpunt dat tijdens de eerste bijeenkomst van de Werkgroep wijn moet worden ingenomen, berust op het bij het
onderhavige besluit gevoegde ontwerpbesluit.
(1) PB L 330 van 27.12.2018, blz. 3.
(2) Besluit (EU) 2018/1907 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en
Japan betreffende een economisch partnerschap (PB L 330 van 27.12.2018, blz. 1).
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2019.
Voor de Raad
De voorzitter
P. DAEA
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ONTWERP

BESLUIT Nr. 1/2019 VAN DE WERKGROEP WIJN EU-JAPAN
van …
inzake de vaststelling van de formulieren die moeten worden gebruikt voor certificaten voor de
invoer in de Europese Unie van wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan, en inzake de nadere
zelfcertificeringsvoorschriften
DE WERKGROEP WIJN,

Gezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, en met name de
artikelen 2.28 en 2.35,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap („de
overeenkomst”) treedt in werking op 1 februari 2019.

(2)

Bij artikel 22.4 van de overeenkomst is een Werkgroep wijn opgericht, die onder meer verantwoordelijk is voor
een doeltreffende uitvoering en werking van afdeling C en bijlage 2-E van de overeenkomst.

(3)

Krachtens artikel 2.28, lid 1, van de overeenkomst volstaat een in overeenstemming met de wet- en regelgeving
van Japan gewaarmerkt certificaat, waaronder ook wordt verstaan een certificaat opgesteld door een door de
bevoegde autoriteit van Japan gemachtigde producent, om aan te tonen dat is voldaan aan de voorschriften voor
de invoer en verkoop in de Europese Unie van wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan als bedoeld in de
artikelen 2.25, 2.26 of 2.27 van de overeenkomst.

(4)

Krachtens artikel 2.28, lid 2, onder a), van de overeenkomst moeten de voor de certificaten te gebruiken
formulieren en de in de certificaten te verstrekken informatie worden vastgesteld bij besluit van de krachtens
artikel 22.4 van de overeenkomst opgerichte Werkgroep wijn.

(5)

Krachtens artikel 2.35, lid 2, onder a), van de overeenkomst moet de Werkgroep wijn nadere zelfcertificerings
voorschriften vaststellen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Het formulier dat moet worden gebruikt voor certificaten die in overeenstemming met de wet- en regelgeving van
Japan zijn gewaarmerkt, is opgenomen in bijlage I bij het onderhavige besluit.
2.
Het formulier dat moet worden gebruikt voor certificaten die zijn opgesteld door producenten die door de
bevoegde autoriteit van Japan zijn gemachtigd, is opgenomen in bijlage II bij het onderhavige besluit.
3.
De nadere voorschriften inzake de zelfcertificering door producenten die door de bevoegde autoriteit van Japan
zijn gemachtigd, zijn opgenomen in bijlage III bij het onderhavige besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Voor de Werkgroep wijn
[…]

L 25/28

NL

Publicatieblad van de Europese Unie
BIJLAGE I

29.1.2019

29.1.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/29

L 25/30

NL

Publicatieblad van de Europese Unie
BIJLAGE II

29.1.2019

29.1.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/31

L 25/32

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

29.1.2019

29.1.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/33

BIJLAGE III

Nadere zelfcertificeringsvoorschriften
1. Het National Research Institute of Brewing, staande onder toezicht van het Ministerie van Financiën van Japan,
a) wijst op individuele basis de producenten aan die in Japan de certificaten mogen opstellen als bedoeld in artikel
2.28 van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap;
b) houdt toezicht op en voert inspecties uit bij deze gemachtigde producenten; en
c) meldt de Europese Unie:
— tweemaal per jaar, in de maanden januari en juli, de namen en adressen van de gemachtigde producenten,
samen met hun officiële registratienummer; alsmede
— onverwijld elke wijziging in een naam of adres van een gemachtigde producent en elke intrekking van een
machtiging.
2. De Europese Unie publiceert en actualiseert onverwijld de namen en adressen van de gemachtigde producenten in de
lijst „„Third countries” competent bodies, designated laboratories and authorised wine producers and processors for
drawing up VI-1 documents for wine imports into the EU”. Deze lijst is te vinden op de officiële website van de
Europese Commissie:
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.pdf
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BESLUIT (EU) 2019/137 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 januari 2019
inzake

de

selectie

van

Eurosystem Single Market Infrastructure
netwerkdienstverleners (ECB/2019/2)

Gateway

(ESMIG)-

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name
artikel 3.1, artikel 12.1 en de artikelen 17, 18 en 22,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) is een technisch component dat geleverd moet
worden als een onderdeel van het T2-T2S-consolidatieproject dat de toegang door rechtstreeks aangesloten
marktdeelnemers tot alle door het Eurosysteem verstrekte marktinfrastructuren consolideert. Het ESMIG zal
dergelijke deelnemers één enkele technische infrastructuur geven voor toegang tot TARGET 2 (T2), inclusief de
TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-dienst, TARGET2-Securities (T2S), het Onderpandbeheerssysteem van
het Eurosysteem (Eurosystem Collateral Management System (ECMS)) en mogelijk andere Eurosysteem marktinfra
structuurdiensten en -toepassingen.

(2)

Gedurende haar vergadering van 23 en 24 april 2018 heeft de Raad voor marktinfrastructuur besloten dat de
Deutsche Bundesbank, de Banco de España, de Banque de France en Banca d'Italia (hierna de „verschaffende
NCB's”) de noodzakelijke voorbereidingen zouden treffen om maximaal drie netwerkdienstverleners aansluit
diensten voor het ESMIG te laten leveren en dat Banca d'Italia de selectieprocedure zou leiden.

(3)

Gedurende deze vergadering heeft de Raad voor marktinfrastructuur voorts besloten dat Banca d'Italia zou
optreden als agent van het Eurosysteem voor de selectieprocedure. Ook werd besloten dat de Raad voor marktin
frastructuur verantwoordelijk zou zijn voor het aanwijzen van de leden van het selectiepanel, gelet op het feit dat
de centrale banken van het Eurosysteem verantwoordelijk en aansprakelijk zouden zijn voor de selectiecriteria en
voor het resultaat van het besluit van het selectiepanel op basis van de selectiecriteria. Banca d'Italia zou verant
woordelijk zijn voor het correct uitvoeren van de selectieprocedure en haar specifieke aansprakelijkheid met
betrekking tot de selectieprocedure zou gescheiden zijn van de aansprakelijkheid van de verschaffende NCB's op
grond van de niveau 2-niveau-3-overeenkomst.

(4)

Het doel van de selectieprocedure is de levering van een aantal tevoren vastgestelde aansluitdiensten toe te
vertrouwen aan netwerkdienstverleners, op basis waarvan de ESMIG-netwerkdienstverleners aansluitoplossingen
ontwerpen, uitvoeren, leveren en runnen, zodat zakelijke informatie veilig kan worden uitgewisseld tussen de
direct aangesloten marktdeelnemers en de Eurosysteem marktinfrastructuren via het ESMIG.

(5)

De selectieprocedure voor ESMIG-netwerkdienstverleners valt onder de werkingssfeer van Richtlijn 2014/23/EU
van het Europees Parlement en de Raad (1), zoals omgezet in het nationale recht van de lidstaat van de gemanda
teerde centrale bank.

(6)

Banca d'Italia is door de Raad van bestuur aangesteld om de selectieprocedure voor ESMIG-netwerkdienstverleners
uit te voeren.

(7)

Banca d'Italia heeft de aanstelling aanvaard en haar bereidheid bevestigd om te handelen overeenkomstig dit
besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
Binnen het kader van dit besluit zijn de volgende definities van toepassing:
a) „Raad voor marktinfrastructuur”: het bestuursorgaan dat de Raad van bestuur ondersteunt door te verzekeren dat de
marktinfrastructuren en -platformen van het Eurosysteem op het gebied van afwikkeling in contanten, effectenafwik
keling en beheer van zakelijke zekerheden in stand worden gehouden en nader worden ontwikkeld overeenkomstig
de verdragsdoelstellingen van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), de ESCB-behoeften, technologische
vooruitgang, alsook de van tijd tot tijd toepasselijke regelgevings- en oversightvereisten;
(1) Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 94 van
28.3.2014, blz. 1).
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b) „ESMIG-netwerkdienstverlener”: een netwerkdienstverlener die een concessieovereenkomst heeft ondertekend om
aansluitdiensten te leveren;
c) „aansluitdiensten”: de directe netwerkverbinding met het ESMIG die een ESMIG-netwerkdienstverlener aan een direct
aangesloten marktdeelnemer moet verschaffen om voordeel te halen uit de Eurosysteem-marktinfrastructuurdiensten,
of taken en verantwoordelijkheden in verband daarmee uit te voeren;
d) „concessie”: het verlenen van het recht zoals door de centrale banken van het Eurosysteem aan een ESMIG-netwerk
dienstverlener wordt verleend om aan de direct aangesloten marktdeelnemers een aantal tevoren vastgestelde
aansluitdiensten te leveren, op basis waarvan een ESMIG-netwerkdienstverlener connectiviteitsoplossingen ontwerpt,
uitvoert, levert en runt, opdat elektronische gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld tussen de direct aangesloten
marktdeelnemers en de Eurosysteem-marktinfrastructuren via het ESMIG;
e) „selectiepanel”: een panel van drie deskundigen bestaande uit twee vertegenwoordigers van de gemandateerde
centrale bank (inclusief de voorzitter), alsook een vertegenwoordiger van een centrale bank van het Eurosysteem,
elk van hen aangewezen door de Raad voor marktinfrastructuur en formeel benoemd door de gemandateerde
centrale bank;
f) „Centrale bank van het Eurosysteem”: ofwel de Europese Centrale Bank (ECB), ofwel een nationale centrale bank van
een lidstaat die de euro als munt heeft;
g) „niveau-2-niveau-3-overeenkomst”: de leverings- en exploitatieovereenkomst waarover de Raad voor marktinfra
structuur en de verschaffende NCB's onderhandelen, die wordt goedgekeurd door de Raad van bestuur en vervolgens
wordt ondertekend door de centrale banken van het Eurosysteem en de verschaffende NCB's. De overeenkomst bevat
aanvullende bijzonderheden over de taken en verantwoordelijkheden van de verschaffende NCB's, de Raad voor
marktinfrastructuur en de centrale banken van het Eurosysteem;
h) „direct aangesloten marktdeelnemer”: een entiteit die gemachtigd is elektronische gegevens uit te wisselen met een
Eurosysteem-marktinfrastructuur;
i) „gemandateerde centrale bank”: de nationale centrale bank van een lidstaat met de euro als munt die door de Raad
van bestuur is aangesteld om de selectieprocedure voor de ESMIG-netwerkdienstverleners uit te voeren, en door de
centrale banken van het Eurosysteem met de bevoegdheid is bekleed om een concessieovereenkomst met de geselec
teerde deelnemers te ondertekenen namens en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem;
j) „Eurosysteem marktinfrastructuurdiensten”: de diensten geleverd door de marktinfrastructuren van de centrale
banken van het Eurosysteem, bestaande uit TARGET-diensten (inclusief de T2-dienst, TARGET Instant Payment
Settlement (TIPS) -dienst en de TARGET2-Securities (T2S) -dienst), het Eurosysteem Collateral Management System
(ECMS) en andere door de marktinfrastructuren, platforms en toepassingen van het Eurosysteem te verlenen diensten
op het gebied van afwikkeling in contanten, effectenafwikkeling en onderpandbeheer;
k) „concessieovereenkomst”: een door nationaal recht van de gemandateerde centrale bank beheerste overeenkomst,
zoals voorgesteld door de Raad voor marktinfrastructuur en goedgekeurd door de Raad van bestuur, waarin de
wederzijdse rechten en verplichtingen van de centrale banken van het Eurosysteem en van de desbetreffende ESMIGnetwerkdienstverlener worden uiteengezet;
l) „geselecteerde deelnemer”: een deelnemer aan de selectieprocedure voor de ESMIG-netwerkdienstverleners aan wie
een concessieovereenkomst is verleend;
m) „aankondiging van opdracht”: de aankondiging van de selectieprocedure die door de gemandateerde centrale bank
moet worden gepubliceerd overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder e);
n) „gunningsregels”: de gedetailleerde regels die van toepassing zijn op de selectieprocedure en deel uitmaken van de te
publiceren selectiedocumenten;
o) „selectiedocumenten”: de gunningsaankondiging, de aankondiging van opdracht, alsook de gunningsregels, en de
bijlagen en aanhangsels daarbij;
p) „netwerk aanvaardingstest”: een test die een ESMIG-netwerkdienstverlener na ondertekening van de concessieover
eenkomst moet afleggen om te verifiëren dat zijn aangeboden oplossing voldoet aan de basisvereisten ten aanzien
van functionaliteit, veerkracht en veiligheid;
q) „datum van ingebruikneming”: de datum waarop de eerste Eurosysteem marktinfrastructuur begint de connectivi
teitsdiensten te gebruiken voor dagelijks gebruik in productie.
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Artikel 2
Gemandateerde centrale bank
1.
De Banca d'Italia zal de centrale bank van het Eurosysteem zijn die door de Raad van bestuur wordt aangewezen
om de selectieprocedure voor de ESMIG-netwerkdienstverleners uit te voeren en om concessieovereenkomsten te
ondertekenen met de geselecteerde deelnemers overeenkomstig dit besluit.
2.
Ten behoeve van de centrale banken van het Eurosysteem verricht de gemandateerde centrale bank de volgende
taken:
a) de selectieprocedure plannen en de selectiedocumenten en alle relevante documentatie overeenkomstig artikel 3,
lid 2, onder b), voorbereiden;
b) de selectieprocedure voor ESMIG-netwerkdienstverleners uitvoeren in volledige samenwerking met het selectiepanel,
in haar eigen naam en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem, door het benodigde materiaal en
mankracht beschikbaar te stellen om te verzekeren dat de selectieprocedure voldoet aan het nationale recht van haar
lidstaat;
c) in lijn met het besluit van het selectiepanel de concessieovereenkomsten ondertekenen, waarbij het totaal aantal
ESMIG-netwerkdienstverleners op geen enkel moment meer dan drie mag bedragen overeenkomstig artikel 4, lid 1;
d) de centrale banken van het Eurosysteem vertegenwoordigen tegenover de ESMIG-netwerkdienstverleners en andere
derde partijen en de concessieovereenkomsten beheren overeenkomstig artikel 4, lid 5.

Artikel 3
Selectie- en gunningsvoorwaarden
1.
De gemandateerde centrale bank moet de procedure voor de selectie van de ESMIG-netwerkdienstverleners voeren
overeenkomstig Richtlijn 2014/23/EU, zoals omgezet in het nationale recht van de lidstaat van de gemandateerde
centrale bank. Het totale aantal ESMIG-netwerkdienstverleners bedraagt nooit meer dan drie.
2.
Bij het uitvoeren van de selectieprocedure neemt de gemandateerde centrale bank met name de volgende
voorwaarden in acht:
a) de gemandateerde centrale bank moet de gunning van de concessies in een open procedure voeren waarbij elke
geïnteresseerde marktdeelnemer een bod kan uitbrengen;
b) alle selectiedocumenten worden gezamenlijk opgesteld door de centrale banken van het Eurosysteem en de gemanda
teerde centrale bank, en goedgekeurd door de Raad voor marktinfrastructuur;
c) de ESMIG-netwerkdienstverleners worden geselecteerd op basis van de laagste maximumprijs voor een pakket
standaarddiensten dat aan de gemeenschap van direct aangesloten marktdeelnemers moet worden geleverd, volgens
het door de Raad voor marktinfrastructuur goedgekeurde model; alle selectiedocumenten worden in het Engels
gepubliceerd. De gemandateerde centrale bank kan de aankondiging van opdracht ook in haar eigen officiële taal
bekendmaken. De deelnemers aan de selectieprocedure dienen hun bod en alle aanvullende documenten in het Engels
in;
d) de gemandateerde centrale bank vermeldt in de aankondiging van opdracht dat de selectieprocedure wordt uitgevoerd
in haar eigen naam en belang, alsook in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem;
e) de gemandateerde centrale bank maakt de aankondiging van opdracht ten minste bekend in: a) het Publicatieblad van
de Europese Unie; b) het desbetreffende nationale publicatieblad van de gemandateerde centrale bank; c) twee nationale
nieuwsbladen, en d) de Financial Times en The Economist. De selectiedocumenten worden ook gepubliceerd op de
website van de gemandateerde centrale bank. De aankondiging van opdracht wordt tevens gepubliceerd op de
website van de ECB, met een link naar de website van de gemandateerde centrale bank om toegang mogelijk te
maken tot alle selectiedocumenten;
f) de gemandateerde centrale bank beantwoordt verzoeken om uitleg ten aanzien van de selectieprocedure die zijn
verzonden naar het in de aankondiging van opdracht vermelde e-mailadres. Antwoorden van algemeen belang
worden door de gemandateerde centrale bank en de ECB op hun respectieve websites bekendgemaakt;
g) leden van het selectiepanel worden aangewezen door de Raad voor marktinfrastructuur en formeel benoemd door de
gemandateerde centrale bank onmiddellijk na het einde van de biedingsperiode;
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h) leden van het selectiepanel zijn gehouden de door de Raad voor marktinfrastructuur goedgekeurde verklaring ten
aanzien van het ontbreken van tegenstrijdig belang te ondertekenen;
i) de gemandateerde centrale bank neemt de operationele aspecten van de selectieprocedure op zich;
j) het selectiepanel onderzoekt onder meer de administratieve documentatie, en beslist over het uitsluiten uit de selectie
procedure van deelnemers die niet voldoen aan de vereisten voor deelname. Het selectiepanel evalueert uitzonderlijk
lage biedingen op grond van de in de selectiedocumenten vastgelegde regels. Het selectiepanel rangschikt de
deelnemers die niet van de selectieprocedure zijn uitgesloten, in oplopende volgorde van economisch meest
voordelige biedingen;
k) de gemandateerde centrale bank geeft alle besluiten van het selectiepanel formeel door aan de betrokken deelnemers
door middel van een veilig en prompt schriftelijk communicatiemiddel.
3.
Zodra het selectiepanel de deelnemers overeenkomstig lid 3, onder j), heeft gerangschikt (toekenningsvoorstel),
voert de gemandateerde centrale bank, onder haar eigen verantwoordelijkheid, een interne rechtmatigheidscontrole uit
om te verifiëren dat de selectieprocedure correct werd uitgevoerd. Wanneer deze controle succesvol is voltooid, maakt
de gemandateerde centrale bank de definitieve gunning bekend en verifieert ze dat elke geselecteerde deelnemer voldoet
aan de deelnamevereisten en dat de door hen afgelegde verklaringen waarheidsgetrouw zijn. Indien de rechtmatigheids
controle niet succesvol is, wordt de definitieve gunning uitgesteld en moet de gemandateerde centrale bank alle nodige
maatregelen krachtens nationaal recht van diens lidstaat nemen ter waarborging dat de onregelmatigheid wordt
rechtgezet en dat een nieuwe rechtmatigheidscontrole wordt uitgevoerd en succesvol wordt voltooid. Onverminderd de
onafhankelijkheid van de gemandateerde centrale bank als een contractsluitende instantie krachtens nationaal recht van
haar lidstaat, mag zij de Raad voor marktinfrastructuur raadplegen inzake beleidsaangelegenheden betreffende de manier
om onregelmatigheden te verhelpen.
4.
De gemandateerde centrale bank handelt in eigen naam en belang, alsook in het belang van de centrale banken van
het Eurosysteem wat betreft alle rechten en plichten die voortvloeien uit de selectieprocedure. Zij moet rapporteren aan
de Raad voor marktinfrastructuur inzake de voortgang van de selectieprocedure en onverminderd de onafhankelijkheid
als een contractsluitende autoriteit krachtens nationaal recht van haar lidstaat moet zij de Raad voor marktinfrastructuur
raadplegen wanneer zich iets voordoet dat negatieve gevolgen heeft voor het projectplan.
5.
De gemandateerde centrale bank draagt haar eigen kosten verbonden aan de door haar in de selectieprocedure
uitgevoerde taken.

Artikel 4
Concessieovereenkomst
1.
Zodra de selectie- en gunningsprocedures door de gemandateerde centrale bank zijn afgerond onder de bovenge
noemde voorwaarden, treft de gemandateerde centrale bank alle noodzakelijke voorbereidende maatregelen om de
gemandateerde centrale bank in staat te stellen een concessieovereenkomst af te sluiten met elk van de geselecteerde
deelnemers namens en in het belang van de centrale banken van het Eurosysteem. Hiertoe bekleden de centrale banken
van het Eurosysteem de gemandateerde centrale bank met de bevoegdheid om de concessieovereenkomst te
ondertekenen, door middel van een aparte volmacht om namens en in het belang van de centrale banken van het
Eurosysteem te handelen (openbaar agentschap).
2.
Na het ondertekenen van de concessieovereenkomst, moet een ESMIG-netwerkdienstverlener een netwerkaanvaar
dingstest uitvoeren. Indien de ESMIG-netwerkdienstverlener er niet in slaagt een succesvolle test uit te voeren, wordt de
concessieovereenkomst beëindigd. Onder dergelijke omstandigheden moet de gemandateerde centrale bank een concessie
verlenen aan de deelnemer die na de geselecteerde deelnemers het hoogste gerangschikt staat in de ranglijst, tegen
dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke concessieovereenkomst en op basis van de offerte van de als volgende
gerangschikte deelnemer in de selectieprocedure.
3.
Onverminderd de volgende leden heeft een in de selectieprocedure verleende concessie een looptijd van tien jaar
na de datum van de inbedrijfsstelling, opdat de ESMIG-netwerkdienstverlener de mogelijkheid heeft om de investeringen
die hij heeft gemaakt voor de exploitatie van de werkzaamheden en diensten terug te verdienen, samen met een
rendement op het geïnvesteerde vermogen, rekening houdend met de investeringen die nodig zijn om de specifieke
contractuele doelstellingen te halen.
4.
Indien een concessieovereenkomst met een ESMIG-netwerkdienstverlener voor het einde van de looptijd wordt
beëindigd, maar na het succesvol uitvoeren van de Netwerk Aanvaardingstest, kan de Raad voor marktinfrastructuur,
naar eigen goeddunken, ofwel geen vervangende concessieovereenkomst toekennen, deze aanbieden aan de deelnemer
aan de selectieprocedure die na de geselecteerde deelnemers het hoogste gerangschikt staat in de ranglijst, ofwel, als de
ranglijst de vorige optie niet toestaat, een nieuwe concessieovereenkomst toekennen aan een andere netwerkdienst
verlener, na uitvoering van een nieuwe selectieprocedure door de gemandateerde centrale bank. De nieuwe concessieo
vereenkomst heeft een looptijd van tien jaar.
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5.
De gemandateerde centrale bank wordt de bevoegdheid verleend de gezamenlijke centrale banken van het
Eurosysteem te vertegenwoordigen jegens de ESMIG-netwerkdienstverleners en andere derden in verband met de
aansluitdiensten, alsook om de concessieovereenkomst continu te beheren namens en in het belang van de centrale
banken van het Eurosysteem, door, onder meer, het afdwingen van de rechten en verplichtingen van de centrale banken
van het Eurosysteem, waaronder in rechtsgedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wanprestatie, schadever
goeding, beëindiging, betwistingen of andere contractwijzigingen. De gemandateerde centrale bank rapporteert
hieromtrent aan de Raad voor marktinfrastructuur en volgt haar instructies op.
6.
De gemandateerde centrale bank neemt alle noodzakelijke maatregelen voor de vervulling van de taken en verplich
tingen van de centrale banken van het Eurosysteem en eventueel van de gemandateerde centrale bank in verband met de
concessieovereenkomsten en brengt daarover verslag uit aan de Raad voor marktinfrastructuur, en volgt haar eventuele
instructies daaromtrent op.
7.
De gemandateerde centrale bank ontvangt alle aankondigingen, verklaringen en dagvaardingen, met inbegrip van
betekeningen, in verband met een concessieovereenkomst teneinde haar in staat te stellen de rechten en plichten van de
centrale banken van het Eurosysteem en eventueel van de gemandateerde centrale bank in verband met een concessieo
vereenkomst te vervullen.
8.
Onverminderd artikel 5 vergoeden de centrale banken van het Eurosysteem alle redelijke onkosten die de gemanda
teerde centrale bank maakt voor het beheren en bewaken van de concessieovereenkomsten op grond van de leden 5 tot
en met 7.
Artikel 5
Vorderingen tot schadeloosstelling
1.
De gemandateerde centrale bank is jegens de centrale banken van het Eurosysteem zonder beperking aansprakelijk
voor alle verlies of schade die voortvloeit uit fraude of opzettelijk wangedrag in de vervulling van haar rechten en
verplichtingen op grond van dit besluit. Ze is jegens de centrale banken van het Eurosysteem aansprakelijk voor alle
verlies en schade die voortvloeien uit grove nalatigheid in de vervulling van haar verplichtingen op grond van dit besluit,
in welk geval haar aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum totaalbedrag van 2 000 000 EUR per kalenderjaar.
2.
Indien een derde verlies of schade lijdt ten gevolge van fraude of opzettelijk wangedrag van de gemandateerde
centrale bank in de vervulling van haar taken op grond van dit besluit, is de gemandateerde centrale bank verantwoor
delijk voor een aan die derde te betalen schadeloosstelling.
3.
Indien een derde verlies of schade lijdt ten gevolge van (grove) nalatigheid van de gemandateerde centrale bank in
de vervulling van haar taken op grond van dit besluit, is de gemandateerde centrale bank verantwoordelijk voor een aan
die derde te betalen schadeloosstelling. De centrale banken van het Eurosysteem vergoeden de gemandateerde centrale
bank voor een dergelijke schadeloosstelling die een maximum totaalbedrag van 2 000 000 EUR per kalenderjaar te
boven gaat, op basis van een gerechtelijke uitspraak of een schikkingsovereenkomst tussen de gemandateerde centrale
bank en een dergelijke derde, mits de schikkingsovereenkomst van tevoren is goedgekeurd door de Raad voor marktin
frastructuur.
4.
De centrale banken van het Eurosysteem vergoeden de gemandateerde centrale bank volledig en prompt voor door
haar aan derden betaalde schadevergoeding indien die voortvloeit uit: a) de deelnamevereisten en gunningscriteria; b) een
door het selectiepanel genomen besluit op basis van de deelnamevereisten en gunningscriteria; c) de incorrecte
handelwijze van het selectiepanel, tenzij het handelde overeenkomstig het schriftelijke advies van de gemandateerde
centrale bank of voorafgaand aan de aangelegenheid in kwestie geen toepasselijk schriftelijk advies van de gemandateerde
centrale bank heeft ontvangen, op voorwaarde dat een dergelijk advies schriftelijk en tijdig werd gedaan; d) een besluit of
gebeurtenis buiten de macht van de gemandateerde centrale bank, waaronder ook besluiten of gebeurtenissen die de
effectiviteit van de verleende concessies aantasten.
5.
De gemandateerde centrale bank ontvangt geen vergoeding van de centrale banken van het Eurosysteem voor aan
derden betaalde schadevergoeding, voortvloeiend uit operationele activiteiten en andere procedurele handelingen die
binnen haar verantwoordelijkheid vallen, tenzij de gemandateerde centrale bank, in strijd met haar eigen advies, heeft
gehandeld overeenkomstig instructies van de Raad voor marktinfrastructuur op grond van artikel 3, lid 5.
6.
Indien door derden gerechtelijke procedures aanhangig worden gemaakt verband houdend met handelingen of
nalatigheden met betrekking tot de selectieprocedure waarvoor de centrale banken van het Eurosysteem exclusieve
aansprakelijkheid hebben, instrueren de centrale banken van het Eurosysteem, na raadpleging van de gemandateerde
centrale bank, de gemandateerde centrale bank tijdig betreffende de door haar te nemen maatregelen, bijv. vertegenwoor
diging door een externe raadsman of door de interne juridische dienst van de gemandateerde centrale bank. Zodra een
besluit is genomen betreffende de in een dergelijke procedure te volgen gedragslijn, worden de daaruit voortvloeiende
proceskosten en vergoedingen gedragen door de centrale banken van het Eurosysteem.
7.
De centrale banken van het Eurosysteem aanvaarden aansprakelijkheid voor handelingen en nalatigheden van
individuele leden van het selectiepanel in verband met de selectieprocedure.
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8.
Indien door derden gerechtelijke procedures aanhangig worden gemaakt betreffende handelingen of nalatigheden
die verband houden met een selectieprocedure waarvoor de gemandateerde centrale bank de exclusieve aansprakelijkheid
aanvaardt, werkt de gemandateerde centrale bank volledig mee met de centrale banken van het Eurosysteem betreffende
de door haar te nemen maatregelen, bijv. vertegenwoordiging door een externe raadsman of door haar interne juridische
dienst, en draagt ze de kosten daarvan.
9.
Indien de centrale banken van het Eurosysteem en de gemandateerde centrale bank gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor door een derde geleden verlies of schade, draagt elk van hen een gelijk deel van de kosten.
Artikel 6
Slotbepalingen
1.

Een mandaat blijft gedurende tien jaar vanaf de datum van inbedrijfstelling van kracht.

2.

De afloop van een mandaat heeft geen invloed op de toepasselijkheid van de betreffende concessieovereenkomst.
Artikel 7
Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 25 januari 2019 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 januari 2019.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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